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പത്രാധിപക്കുറിപ്പ" 

സാധാര ണക്കാരന്നും ശാസ്രൂകാരന്നും ശാസ്രുമെന്നാല് 

ഒന്നല്ല അത്ഥം. ഇന്ത്യയെപ്പ്യോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തില് 

പ്രത്യേകിച്ചും. കാരണം, ശാസ്രുപാരമ്പര്യം വളരെ നാ 

ഒായി നാമാവശേഷമായിത്തിന്നിരിക്കയാണിലിടെഃ ഇ 

ന്നത്തെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ ശാസ്ത്രീയ ചിന്താരീതി 

നാട്ടിലെ സാമുഹൃജീചിതത്തിന്െറ ഉള്ളിലേയ്ക്കിറങ്ങി 
ച്ചെന്നിട്ടമില്ല. ഈ പരിതസ്ഥിതിയില്, സ്വാഭാവിക 

മായി, ശാസ്സുകാരന്െറ ലോകത്തില്നിന്നു വളരെ അ 
കന്നാണു” സാധാരണക്കാരന് ജീപിക്കുന്നതു'. 

ശാസ്രൂത്തെ സാമാനൃയജനങ്ങതളുടെ ഇടയിലേയ്യറകക 

ത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ അഖരെയും ശാസ്രുകാരന്മാരെയും 

തിരിച്ചുനിത്തുസ അതീരപരമ്മുകഠം തട്ടിമാററുകയുമാ 

ണു” ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ജനങ്ങഠം ശാസ്രും പഠിച്ചാല് 

മാത്രം പോരാ, അതിനൊത്തു ജീപിക്കുകയും ചേണം. 

ശാസ്ര്രീയചിന്തയെ ബുദ്ധിച്വയം സ്വീകരിക്കുക; 

മനുഷ്ൃജീചിതത്തില് അതിന്നുള്ള സ്ഥാനം ശരിയായി 

മനസ്സിലാക്കുക ശാസ്ര്രീയരീതിയില് അടിപതറാത്ത, 
യുക്തൃധിഷ്ടിതമായ, വിശ്വാസമുണ്ടാവുക; എല്ല്ാററിനു 

മുപരിയായി, സമുദായത്തില് വിശാലമായ ഒരു ശാസ്ര്ര്രീ 

യമനോഭാവം വജന്നുകാണുചാന് ഭീയൃത്മാത്ഥമായി ആ 

ഗ്രഹിക്കുക__ഇത്രയുമായാരു ശാസ്ര്രീയവിപ്പചം വിജയി 

. അതിന്നുള്ള കതുമൊരുക്കുവാ൯ : ശാസ്രൂഗതി?ക്കു തെ 

ല്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങഠം കൃതാത്ഥരായി. 

_പത്രാധിചസമിതി. 



കേരള ശാസ്രൂസാഹിത്യ 

പരിഷത്തിനെപ്പററ। 

കെ. ജി. അടിയോടി 

ശാസം മനുഷ്യന്െറ പ്ൃരോഗതീയില് വഹിച്ചതും വഹി 
ക്കന്നതുമായ പദം” എത്ര ഭീമമാണെന്നു പറദയണ്ടതില്ല. അതു 

മനുഷ്യനെ സവ്ൃശക്തന്൯െറ സിംഹാസനത്തില് അവരോധിച്ചു 

രിക്കുന്ന. ശാസ്രൂത്തിന്െറ ഓരോ ശാഖയിലുമുള്ള നിയമങ്ങളും 

കന്മുപിടുത്തങ്ങളും അതാതു ശാസ്രശാഖകളിലെ ലിദ്യാത്ഥികഠം 

ക്കും വിദശ്ധന്മാക്കം മാത്രമേ അറിയാവൃയ എന്നതാണു” ഇന്നത്തെ 

നീല. ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന പൃതിയ പൃതിയ കണ്ടുപിട 

ത്തഞ്ങറംക്കു കയ്യും കണക്ക മില്ല; അവയില് എത്രദയാ എണ്ണം 
മനുഷ്യന്നു പര്രോക്ഷമായാ പ്രത്യക്ഷമായോ പ്രയോജനപ്പെടു 

ന്നവയുമര്ത്രേ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരഞക്കാരന് ശാസ 

ചോകത്തില് നടക്കുന്ന ജയ ഡ്ല്ലോടനത്തെക്കുറിച്ചു വേണ്ടത്ര രൂ 

പമില്ല. ലോകത്തില് പര്ലടത്തും ഗവേഷഞങ്ങറം നടക്കുന്നു 
ണ്ടൈന്മം ശാസ്രു ജ്ഞന്മാര് പൃതിയ പലതും കണ്ടുപിടിക്കുന്മണ്ടൈ 

ന്നും അവക്കറിയാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങറം ശരിക്കും എന്താണെ 
ന്നറിയാന് അവര്ക്കു താത്പര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്. പക്ഷേ അവ 
ക്ക മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയില് കാരുത്ങര്ം പ്രതിപാദീക്കാനും 
വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊടുക്കാനും ആരുണ്ടു$? ഈ ഭാരം ആ വിദശ്ധര് 
തന്നെയാ, അല്ലങ്കിൽ മററാരെങ്കിലുമോ ഏറെറടുത്തേ തീരൂ. 
ഇംഗ്ലീഷ്യകാരുടെ ഭരണാകാലത്തു നമ്മുടെ “നാട്ടുഭാഷകളോടു? 

അവര്ക്കുന്ദൊയ"രന്ന ചിററമ്മനയംമൂലം ശാസ്രരസാഹിതൃത്തി 
ന്നു കാര്യമായ വള ച്യയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഉടുപ്പിലും നടപ്പി 
ലും ഇംഗ്ലീഷ്യകാരെക്കാറം ഇംഗ്ലീഷുകാരാവാനാണു” നാം അന്നു 
യത്തിച്ചതു”. 

സാങ്കേതികപദ പ്രശ്മം പ്രാദദശികഭാഷ കളില് ശാസ്റ്സാ 
ഹിത്യസ്ൃഷ്ടീ നടത്തുനാവര്ക്കു” ഒരു കീറാമുട്ടിയായീത്തീന്മ. ഭാ 
ഭതീയശാസ്രു ങ്ങറം ജൂഷിപ്പേംക്തമാണെന്തം അന്നവര് കണ്ടുപി 
ടിക്കാതെ ഒന്മം ബൊക്കെ വെച്ചിട്ടില്ല്ലുന്നുമുള്ള ഒരു ധാരണയും 
സാധാരണക്കാര് വെച്ചുപുലത്തി. ഇതിന്െറയൊക്കെ ഫലമാ 
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ശാസ്രൂഗതി ॥ 

യീ ആഗധുനികശംാസ്രുത്തെക്കുറിച്ച ബോധം ഈ രാജ്യത്തു വേ 
രോടുകയുണ്ടൊയില്ല. സാധാരണക്കാരന്െറ ഹൃദയവുമായി സം 
വേദനം നടത്ധാന് കൂടുതല് കഴിപു” അവന്െറ മാതൃഭാഷഷ്ക്രായ 
തുകൊണ്ടു പ്രാദദശ 'കഭാഷ കളില് ക്രുടീയുള്ള ശാസ്രൂകൃതികറംവ 
ഴിഭയ ഇതു സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മലയാളത്തില് ധാരാളം വിക 
സനസാധുൃതയുള്ള ഒരു സാഹിത്ൃയശാഖയാണു” ശാസ്ത്രും. നമ്മു 
ടെ ശാസ്രസാഹിതും ഇന്മം ബാല്ൃദശയിലാണെന്നു പറയ 

ണം. അടീസ്ഥാനശാസ്തുങ്ങളിരരവ്റ്ാലും കൊള്ളാവുന്ന പുസ്ത 

കങ്ങറം നമുക്കു ന്മൊയിട്ടില്ലു. ശുഭ്ധസാഹിതൃയം കൈകാഴുംചെ 
യ്യന്നാവര്ക്കു ഭാവനാശക്തിയും ഭാഷ: മവൈദശ്ധ്യവുമണ്ു” പ്രധാ 
നം. ശാസ്പുസാഹിത്യകാരന്നാവട്ടെ ഇവഷ്കു പുറമെ ശാസ്ത്ര 

നൈചപു ണവും കൂടിയ കഴിയൂ. ശാസ്രുവിദശ്ധയില് എത്രയാ 
ചെറിയൊരു ശതമാനം ആളുകറാംഃക്കു സാഹിത്യസൃഷ്ടി നട 

ത്താന് കഴിവുള്ളൂവെന്നത്ഥം. അവരെ നേരിടുന്ന പ്രശ്മങ്ങളാവ 

ട്ടേ നിരവധിയാണ്ടതാനും. പ്രശസ്തരായ പ്രസിദ്ധീകരണശാ 
ലക്കാര്പോലും ശഃസ്രസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങറം, ചെലവു കുറവാ 
യതുകൊണ്ട”, പുറത്ത കൊണ്ടുവരന്നതില് വിമുഖരാണു്. നോ 
വലും ചെറുകഥയും മാത്രമ വായനക്കാര്ക്കു ചിക്കു കയുള്ളൂവെ 
കില് അവരെ കുററം പറഞ്ഞിട്ടു പ്രയോജനമുര്ണ്ടാ? എഴുതിഫ 
ലീപ്പീക്കനേ പാട്ട്, പ്രതിഫലവും വായനക്കാരും കുറവു്, പ്ര 
സീദ്ധീകഴിച്ചു കിട്ടാന് തപസ്സ"---പിന്നെ ഈ വയ്യാലേലിക്കു” 
ആരെങ്ക”ലും കച്ചകെട്ടി പുറപ്പെടുമോ? 

സംഘട ഒരാവശ്യം 

സംഘടിതമായ പ്രവത്തനംകൊണ്ടു മാത്രം പരിഹരിക്കാവു 

ന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്” ശാസ്ത്രസാഹ്യ്യകാഴന്മാരുര്ടേതു” ഏറിയകൂ 
വും. ശുദ്ധസാഹീത്യകാരന്മാര്ക്കു സ.ഘടദകഠം പേണ്ടൊന്നു വാ 

ദിക്കുന്നപര് പോലും ശാസ്രസാഷ്ഥീത്യകാരന്മാര്ക്കു് ഒരു സംഘട 
ന കൂടിയേ തിരൂ എന്നു സമ്മതിക്കും. സാങ്കേതികപദഭങ്ങളെക്കു 

വിച്ചു ചേണ്ട ചച്ച ഗടത്മി സ്വീ.കാഴൃമായ ഒരു തീരുമാനത്തി 
ലെത്തുക; ശാസ്രുപുസൂകത്കളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം സൂഗമമാ 
ക്കുക മലയാടത്തില് വിവിധശാസ്തുന്ധാഫിതൃശാഖകളുടെ വ 
ഉച്ചഷ്ണചേണ്ടി ന ഷ്കൂഷ്ടൂ നാവ ഒരു പദ്ധതിയു ണ്ടാക്കി അതനുസഭതി 

ഷു ഗ്രന്ഥങ്ങളും മററു ഭാഷ ക ളിലുള്ള. ഉത്തമ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മു 

0 



കേരള ശാസ്പസാഹിത്യപരിഷത്തീയനെപ്പുറഠി 

ജ്ജമകളം പ്രസിദ്ധീകരിപ്പ്പിക്കുകയും അവ ചുരുങ്ങിയ വിലയം 
വില്ലന് എപ്പാടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക; കേരളത്തിന്െറ വി 

വിധഭാഗങ്ങളു'ല് സസ്ധൃങ്ങധാക്കും ജന്തുക്കറംക്കും നിലവിലുള്ള. 
പ്രാദേശ”കഃപ്പൂരുകറം മുഴുപന് സംഭയിച്ചു് അവയില് യുക്തമെ 

അ തോന്നുന്നവ അംഗീകരിക്കുക; പചാസനയുള്ളവരെ കണ്ടുപി 

ടിച്ചു ൫94മാ൯ പ്രേ൦ത്സാഹിപ്പ്റീക്കുകു ശാസ്രൂസാഹ”'ത്ൃപ്പവ 

ത്തനങ്ങജില് എഏപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു 'ഹു ഇഈരസ്സു് ഹു” തയ്യാറാക്കി 
൭. സിദ്ധ്കരണാലയങ്ങറംക്കും മററും അയച്ചുകൊടുക്കുക; ചച്ച 

കറം, സര്മ്മള നങ്ങറം, ശാസ ചലച്ചിത്ര പ്രദശനങ്ങറം, പ്രദശ 
നങ്ങറം, ക്യാമ്പുകറം എന്നില സംഘടിപ്പിച്ചു പൊതുജനങ്ങ 

ളെ ശാസ്പ്ുതത്പരഴാക്കുക; ശാസ്രൂസാഹിത്യപ്രവത്തനത്തില് 
എപ്പെട്ട ഏഴു ് തുകാര് തമ്മില് യോജിപ്പും പഠസ്റ്റുഠധാരണൌയും 
വളത്തുക_._.ഇതൊക്കെ ഒരു സംഘടനയ്ക്കു; ചെയ്യാന് കഴിയുന്ന 
കാര്യങ്ങളാണു. 

ഡോ. എസ്. പരദമശപഭന്, പി. ടി. ഭാസ്ത്ൂരപ്പുണ്ടിക്കര്, 
ഓ. പി. നമ്പൂതീരിപ്പുട്ട്, എം. സി. നമ്പൃതിരിപ്പൂട്ടേ” തുടങ്ങി 
യവരുടെ ഉത്സാഹത്തിന്െറ ഫലമായി 109657. ശാസ്രസാഫ। 
തൃസമിതി എന്നൊരു സംഘടന നിലവില് വന്ത. :“സയന് 
സ് ന്ൃൃസിന്െറ്? മാതൃകയില് പേഖനങ്ങാം സമാഹരിച്ചു ഗ്ര 
൩൧രൂപത്തില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാ 
ഗമാഷ। 109658_അ മംഗളോദയത്തില്നിന്നും €€ആധുനികശാ 
്രും"” എന്ന കരു ഗ്ര൩്ഥം ഈ സമിതി പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക 
യുണ്ടായി. പക്ഷേ ചില പ്രമേകസാഫ പഠ്യങ്ങളില് അതി 
ന്െറ പ്രവത്തനം നില ച്ചൂര്പാവു കയാണുണ്ടായത്ു”, 

ശാ(സുസാഹിയൃത്തിചെ രണ്ടാമത്തെ പ്പസ്ഥാനമായ നമ്മു 
ടെ ശാസ്ത്രൂസാഫ।തൃപരിഷയ്ലു” 1902 ഏപ്രില് 8_൯ കോഴി 
ക്കോട്ടുവെച്ചു ഉടലെടുത്തു. ഡോ. കെ. കെ. നായര്, ബ്രാം സിം 
കെ, ഡി. പണിക്കര്, കോന്നയ്യൂര് നദഭന്രൂനാഥ, കെ. കെ. 
പി. മേഗനോന് എന്നിപരായിരുന്ന ഈ പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തി 
ന്െറ പ്രബണേതാക്കറം. ഡോ. കെ. ഭാസ്ത്ൂന് നായര് ഭാധൃക്ഷ 
നായും കോന്നിയൂര് നരേന്ദ്രനാഥ് ഉപാധുക്ഷനായും എന്. വി, 
കൃഷ്ണ്ണവാരിയര് ഖജാന്ജിയായും കെ. ജി. അടിയോടി കാര്യദശി 
യായും സി, പീ. മേനോന്, ഡോ. എസ. പരമേശ്വരന്, 

് 



ശാസ്രൂഗതി 

കെ. കെ. പീ. മേനോന് എന്നിചര് ആദത്തെ നിവ്വാഫസമി 
തി അംഗങ്ങളായും തിരഞ്ഞെടുക്കു പ്പെട്ടു. 

പരിഷത്തിന്റെ ഓപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം 1902 

സഷ്ലമ്പര് 10_ംനു- പ്രൊ. സി. കെ. ഡിം പണിക്കരുടെ അ 
ധ്ൃക്ഷമയില് 9ചനാ യോഗത്തില് റവ. ഫാദര് തീയഡോഷ്യ 
സ്സ് നീവ്ൃഹീച്ചു. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചു കോഴിക്കോടു 

ദേവഗിരികോദള ജില് വിപയചമായ തോതില് ഒരു ശാസ്രൂ പ്രദശ 
നവും ശാസ്രൂുസ്സിമ്പോസിയവും നടത്തുകയുണ്ടായി. 

സിമ്പോസിയങ്ങാം, 

ശാസ്രചലച്ചിീതപ്രദശനങ്ങഥം 
ഇംഗ്ലീഷീലെ “സയന്സ് നൃസി??മന്െറ മാതൃകയില് ഒ 

രാനുകാലികപ്പസ് ദ്ധീകരണം പഠിഷത്തിന്നു സ്വന്തമായുണ്ടാവ 

ണൊമെന്നതും ശാസ്രൃഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം പരിഷ 
ത്തിന്മ് എറെറടുക്കാനാവണമെന്നത്ും തുടക്കംമുതല് ക്കേ ഈ 

പ്രസ്ഥാനവുമായി ബെന്ധവ്റട്ടവരുടെ ആഗ്ര ഹമായിരുന്നും “ശാ 

സ്ൂഗതി? പ്രസിദ്ധീകഠണം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ഇതില് ആദ്യ 

ത്തേതു സഫലികൃതമാവുകയാണു്''. 

സാധരണക്കാരെ ശാസ്പുതത”പരമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം 
മുന്നിത്തി ജഈ കാലത്തിന്നിടയില് ഏതാനും സിമബ്പോസിയങ്ങ 

ഉം രണ്ടു ശാസ്രു ചലച്ചിത്ര പ്ൃദശനങ്ങളും പരിഷത്തു സംഘടിപ്പി 
ക്കുകയുണ്ടായിം ശാസ്രുവും യുദ്ധവും, വെള്ളം, ഡോ. സിംവഖി.രാ 

മന്, ഐ. സി. ചാക്കോ, കെന്ഡല് എന്നീ സിമ്പോസിയങ്ങറം 
കോഴിക്കോട്ടുവെ ച്ചും മണ്ണു, പ്രകൃതിസംരക്ഷണം എന്നീരണ്ടു സി 
മ്പോസീയങ്ങഠം തിരുവനന്തപുരത്തുവെച്ചും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെ 

ട്ടം അതാതു വിഷയ ഞ്ങളെക്കുറിച്ചു” ആധികാരികമായി പറയാന് 

കഴിവുള്ള ആളുകളെ പടങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട മലയാളത്തില് നട 
ത്തിയ ഈ ശാസ്ത്രസദസ്സുകറം വലിയ വിജയങ്ങളായിരുന്മ എ 

ന്നു പറയണം. ഏററവും സങ്കീണ്ണുമായ കാര്യത്ങര്ംപോലും സാ 
ധാരണക്കാര് .൭ മനസ്സിലാചുന്ന വിധത്തില് അവതരിപ്പ്ിക്കാ 
നാവുമെന്മ് ഈ സിമ്പോസിയങ്ങറം തെളിയിക്കുകയുണ്ടായിം 

(ശേഷം 1200൦ പേജില്) 

൭ 



വെള്ളത്തിന്നുവേണ്ടി 

വി. ടി. ശോചാലകൃഷ്ണണു൯ 

“നദികളെല്ലാം സമുദൂത്തിലേഷ്ക്കോഴു്കുന്ന; 

എന്നിട്ടും സമുദ്രം നിറയുന്നില്ല. 

ഉത്ഭവിച്ചു ഇടങ്ങളിലേഷ്ണുതന്നെ 

നദികഠം മടങ്ങിപ്പ്യോകുന്നു.?? 

വ്ീശ്ശരിസിയാസ് സ്ത്രീസ് 1: 1 

ജീവന്െറ അസ്തിത്വം ജല ചക്രത്തിന്െറ ഈ ഒരു തിരി 

ച്ചുലിലാണു- സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു”. ഭൂമിയില് ഇന്മം ആദ്യമുണ്ടാ 

യിരുന്നത്ര വെള്ളമേ ഉള്ളൂ; ഒട്ടും കൂടിയിട്ടില്ല, കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. 

പ്രകൃതിപ്രപത്തനങ്ങളാല് വിഴുന്ന വെള്ളത്തില് കുറെ ഭൂമിക്കു 

ള്ളീലേഷ്ക” ഇററിററിറങ്ങുന്നു. കുറെ, പുഴകളിലേഷ്കണ്ണും കായലു 

കളിലേഷ്ണ്ുമൊഴുകി, അവസാനം സമുദ്രത്തിലേഷ്ണ്ു കുതിക്കുന്നു 

സസ്യജാലങ്ങഠം ഭൂമിയി ലേഷ്ണിറങ്ങുനാതില്നിന്ു നല്ലയൊരു ശ 

തമാനം വലിച്ചെടുത്തു, അന്തരിക്ഷത്തിലേഷ്കം വിസജ്ജിക്കുന്നു. 

പുറത്തുള്ള തില് നിന്മ ബാഫ്്രീഭവനംമൂലവും വെള്ളം അന്തരീക്ഷ 

' ത്തീലെത്തുന്നു, അതോടെ പ്രുകൃതി൧ഒ വിണ്ടും പ്രവത്തനമാരം 

ഭിക്കാറായി. 

ഇഷ്ടാനുസരണം സൂക്ഷിക്കുകയാ ചെലവാക്കുകയോ ചെ 

യ്യാവുന്നൊരു ജന്മാവകാശമായി മനുഷ്യര് ജലത്തെ കരുതുന്നു. 
ദൈവത്തിന്െറ സമ്മാനമായും ഇതിനെ കരുതുനാവരുണ്ടു., എ 
ന്നീട്ടും പ്രാചീനകാലംമുതല്ല;, മനുഷ്യക്ക ജലത്തെച്ചപൊല്ലിി അ 
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കം വെട്ടേണ്ടിവന്നു. നഗരത്തിലെ ജലവിതരണാത്തോടുകളില് 

ചപ്പ്ൂം ചവറും കലക്കിയാണ് അസീറിയായിലെ സെന്നാചെ 

റീഖ്, ബൊബീചോണ്കാരോടു പ്രതികാരം ചെയ്തതു”. റോമന് 

നിയമത്തില് പ്രതിയോഗി (ലലുന്പി) എന്ന പദം ഉപദയാഗി 

ച്ചിരുന്നതുതന്നെ നദിയിലേയോ, ജലസേചനര്ത്താഴുകളിലേ 

യോ വെള്ളം പങ്കിട്ടെടുത്തീരുന്നചരെ സൂ ചിപ്പ്പിക്കാനാണു”. ഇ 

ന്മ” അറബികളും ഇസ്രേലികളം ആയുധധാരികളായി, തക്ക 

ത്തിലുള്ള ജോര്ഡാന്നദിക്കിരുവശത്തും നിന്മ” അന്യോന്യം 

വെല്ലുവീളിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുണ്ടായ സി 

സുജലത്തക്കം ലോകകോടതിയിലെരതിയിട്ടേ അവസാനിച്ചുള്ളൂ. 

രാച്യൂഞ്ങറം തമ്മില് മാത്രമല്ല, രാഫ്മൂങ്ങാക്കുകത്തുള്തു സ്ക്റേറുകറം 

തമ്മിലും ജലത്തെച്ചൊല്ലി കലഫിക്കാറുണ്ടു'. യും എസ്സ്. സൂ 

പ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടിട്ടാണു”, അരിസോണെയും കലിഫോര്ണി 

യയും തമ്മില് കൊളാര്ഡൊ നദിീജചത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള. തക്കം 

തീത്തതു”. 

ഇത്രയം കലഫങ്ങറാക്കു കാരണമാവാന്മാത്രം, ദ്ൂമിയില് 

ജലക്ഷാമമുണ്ടോ? 

ഭൂമിയിലുള്ള 626,011 1,900 ഫഘനനാഴിക (ഏതാണ്ടു 

2.99 2% 1030 ഗാലനതുല്യം) വെള്ളത്തിന്െറ 917.2ദുവും ജല 

സ്വേചനത്തിന്മം കുടിക്കാനും പററാത്ത നിലയില് കടലി 

ലാണു”, ലേറെ 29% മഞ്ഞുകട്ടകളായി ഉറച്ചുകിടക്കുന്നു. ഉപ. 

യോഗിക്കാന് പററുന്ന ബാക്കിയുള്ള ചുരുങ്ങിയൊരു ശതമാനം 

തുല്യമായി ഭൂമിയില് വിതരണംചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. 

സഹാറയിലെയും മധുപരരസ്ത്യദേശങ്ങളിലെയും ജീവിത 

ത്തിലെ ഒരു ഭാഗംതന്നെയായിക്കഴിഞ്ഞ വിട്ടുമാറാത്ത വ 

രറാച്ച വിദ്മരത്തുള്ള കൊറിയയെയും ബെച്ചുനാലാണ്ടിനെയും 
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(൫ംിഷലിയര്) അക്രമിച്ചുതുടങ്ങിയിിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 

അരന്ൂററാണ്ടോയി ആസ്രേലിയയും കൊടിയ ജലക്ഷാമമന്ഭവീ 

ക്കുന്നു. സാധാരണയായി കാലവഷച്ചതിപററാറില്ലാത്ത ബോം 

ബെരയപ്പ്യോലുമ്ളൊരു പട്ടണത്തില്, ഇയ്യിടെയാണുല്ലോ ജല 

ദയര് ലഭ്യംമൂലം ജനങ്ങളെ മാററി പാപ്പ്റിക്കേണ്ടുന്നൊരു നിലവ 

ന്നതു”. കേരളത്തിലും ജലദഈല്ലഭ്യം കൃഷിക്കാരെ തുറിച്ചുഃനാ 

ക്കുന്നു. 

ലഭ്യമാകുന്ന ജലം ശയിക്കുപയോഗിക്കുപ്പെടുന്നു ണ്ടെന്നും 

പറഞ്ഞുകൂടാ. ലോകത്തിലെ പ്രധാനജലമാഗ്ലുങ്ങളെ ല്ലാം തന്നെ 

പുരോഗതിയുടെ ചളിക്കുഴികളുയ് മാറുന്മ, തെരുവുകളെല്ലാം 

തുറന്ന ഓടകളായിരുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്മ പാരീസില്. 

എന്നിട്ടും സൈന് (9൧) സ്വച്ഛുനിമ്മലമായൊഴുകി: പാല 

ത്തില് നിന്ദ താഴോട്ടു നോക്കിയാല് വെള്ളത്തിന്നടിയിലെ ഉരു 

ള൯കല്ലുകറംക്കും ജലസസ്യങ്ങറംക്കുമിടയ്കും മത്സ്ൃങ്ങറം ഓടിക്കു 

ളിക്കുന്നത കാണാമായിരുന്നു. ഇന്ന” ആവേശപൂവ്ൃവമുള്ള ശുചി 

കരബണാപ്രവത്തനങ്ങറംമൂലം തെരുവുകറം തെളിഞ്ഞു. പക്ഷേ 

സൈന് ഇരുണ്ടു മങ്ങി. ഇടയ്ക്ു, തെളിഞ്ഞു കാണാവുന്നതായി 

വല്ലതുമുണ്ടങ്കിന് അതു പരിമാജ്ജിനിപ്പുതകറം (1൦॥൦162 8 

ടറി) മാത്രം. പണ്ടൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എം. പപി.മാര് തെം 

സീല്നിന്ത ചുണ്ടലിട്ടു മത്സ്യം പിട'ക്കുമായിരുന്നുവഒത്ര. ഇ 

ന്നോ പോളണ്ടില്, ചളിയും ചവറുമടിഞ്ഞു വിസ് ററുലയി 

ലെ (നബി) അരിക്കപദ്ധതി(1വിധലലഠഥ ദദ॥്ഥുതന്നെ 
സ്മൃംഭീക്കുകയുണ്ടായി. അമേരിക്കയിലെ നദികളും അരുവിക 

ളം, കലത്ങിയൊഴുകുന്ന മീഃസ്സാറിയെപ്പോലെ, ചളീയാലും ല 

വണങ്ങളുാലും ഖനികളിലെ അമ്ുങ്ങളാലും മററും പങ്കിലമാക്ക 

പ്പെടുന്നു. ജന്നവ വൃവസായലോകത്തിന്െറ ഉച്ഛൂീഷ്ണങ്ങറം നി 

ക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങറംകൂടിയാണു”. മലിനജലം; തുണ്ടുക 
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ടലാസു”, അര്മാണീയാപദാത്ഥങ്ങറം, മാരകരാസപദാത്ഥങ്ങര്ം, 
എണ്ണുകറം, മഷ്ടരിയോളം വലുപ്പമുള്ള. ഗ്രീസുണ്ടകര്ം എന്നില അ 
ത്തരം ഉപ്ഛൂിഷ്ടുങ്ങളില് ചിലതാണു”. പരിഷ്ടാരത്തിന്േറയും പു 
രോഗതിയുടേയും തലയ്ക്കല് നില്ല്ന്ന അമേരിക്കയില്, ച്എ്ല്ലാ 

മുനീസിപ്പ്പാലിററികളംകൂടി ഒഴുക്കിലിടുന്ന അഴുക്കുകളെ ക്കാം 
കൂടുതല് രാസപദാത്ഥത്ങറം വൃവസായശാലകഠം ലവിസജ്ജിക്കു 

നനണ്ടെത്രേ. ഒരു കഹണെക്ക പ്രകാരം, ചുരുങ്ങിയതു 40 ബില്യണ് 

ഡോളറിലധികം ചെലവിടേണ്ടിവരും, ഇപ്രകാരം മലിനപ്പെടു 

ത്തിയ ജലത്തെ ശുദ്ധികരികച്ചെടുക്കാ൯. അമേരിക്കയിലെ ആ 

രോഗ്യവിദ്യാഭ്യാസക്ഷേമവകുപ്പു സെക്രട്ടറി, ഗാര്ഡനര്, എത്ര 

കൂടുതലായാലും ഈ വില കൊടുക്കേണ്ടിവരുമെന്തതന്നെ പറ 
യുന്നു. 

ആധുനികപരിഷ്യാരത്തിനേറയും നാഗരീകമത്വത്തിന്േറ 

യം ഒടുങ്ങാത്ത **ദാഹം?? പ്രശ്ുത്ങളെ പെരുപ്പ്യിക്കുന്നേയുള്ളൂ.. 

അടുത്ത 20 കൊല്ലത്തിനുള്ളില് ലോകക്ക” ഇന്മ വേണ്ടതിന്െറ 

ഇരട്ടി വെള്ളം ആവഖശ്യമായ്വരുമത്രേ. 4.5 മില്യണ് (ഒരു മി 

ലൃണ്-പത്തുലക്ഷം) ജനങ്ങറം അധീവസിക്കുനന ബോംബെ 

യില് ഇപ്പ്യോഠം കൊല്ലംതോറും 16,060 മില്യണ് ഗാലന് ഖെ 

ള്ളം വിതരണംചെയ്യുന്ന. 960 ബില്യന (ഒരു ബില്യണ്.-109; 

ഒന്നം തുടന്നൊമ്പതുപൃജ്യവും) ഗാലനാണു്”, അര്മരിക്കഷ്ണിന്മു 

വേണ്ടതു”. രണ്ടു ദശകത്തിനുള്തൂില് ഇതു” 000 ബില്യണ് ഗാ 

ലനും ഈ തൂററാണ്ടിന്െറ അചസാനമാവുദമ്പാഴേയ്കു”, ഒരു ട്രി 

ലയണ് (1012 ഒന്നും തുടന്നു പന്ത്രണ്ടു പൃജ്യവും) ഗാലനുമാപുമെ 

നു കണക്കാക്കീയിരിക്കുന്ത. 

വൃവസായസമുഫത്തിന്െറ ശമിക്കാത്ത ദാഹമാണു” ഈ 

വദ്ധനവിന്നുള്ള. പ്രധാനഹേതു. ഒരു ബരേല് (വലിപ്പ) പെട്രോ 

ളിയം ശുദ്ധീചെയ്യാന് "!70 ഗാലനും, ഒരു ടണ് സ്റ്റീലുണ്ടാക്കാന് 
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68000 ഗാലരം, ഒരു ടണ് കൃത്രിമറബ്ബവുണ്ടാക്കാന് 600,000 

ഗാലനും, വെള്ള മാവശ്യമുഴ്ദൈന്ന വരുമ്പോറം നമുക്കീ ദാഹ 

ത്തെക്കുറിച്ചൊരേകദേശ ങ്ഞാനമുണ്ടാവും. പരിഷ്ടുതസമുദായ 

ത്തീന്െറ 4€4“ആഡംഖബരദാഫഹവും?” കണക്കിലെടുക്കണം. അര്മേ 

രിക്കയില്, വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്െറ 10% കുളിത്തൊട്ടിക 

ളം, പാത്രം കഴുകാനും അലക്കുവാന്മുള്ള യന്ര്രങ്ങളും കൂടി 

യാണു്”, കുടിക്കുന്നതു”. വൃവസായങ്ങളുപയോഗിക്കുന്നതിന്െറ 
നാലിലൊന്നു വരുമിതു”. ബോംബെയില് കുതിരചായങ്ങറാക്കും 

കുതിരപ്പുന്തയസ്ഥലത്തിന്നും കൂടി, കൊല്ലത്തില് 90.9" മില്യണ് 

ഗാലന് വെള്ളം വേണം; അര്തേ അവസരത്തില്, ഹാസ്ത്റിററ 

ലുകറം 64.09 മില്യണ് ഗാലനേ ഉപയോഗിക്കുന്നു ള്ളൂ. 

ഉവഃയാഗിക്കുന്നത്രതന്നെ വെള്ളം നാം ദുരുപര്യാഗപ്ലെ 

ടുത്തുന്മമുണ്ടു". ചിട്ടയില്ലാത്ത ജലസേചനവും, ദുര്വ്യയവും മ 

ലിനവ്റടുത്തലും ഹാംതന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജചക്ഷാമര്ഹേതൃക്കു 

കാണു”, ദിവസംതോറും 4000 ഗാലന് വെള്ളമാണു” ഒരേക്രയി 

ലുള്ള ധാന്യം വിസ ജ്ജിക്കുന്നതു”. സേചനം ചെയ്യുന്നതിന്െറ 
നല്ലൊരു ശതമാനം ഭൂമി കുടിക്കുകയും, ലക്ഷ്ൃത്തിലെത്തുംമുമ്പു 

ബൊഷ്ക്രിഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അനാസ്ഥകൊണ്ടെ ള്ള ജലനഷ്ട 
പും ഗണനീയമാണു”. നൃഹര്യാക്കില് പ്രതിദിനം 90 മില്യണ് 
ഗാലന് വെള്ള മാണു”, വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനിടയ്കു; ചോന്ു 
പോകുന്നതു", ബോംബെയില് 29 മില്ൃനും. വിതരണം ചെ 
യ്കൂന്നതിനന്െറ ഏതാണ്ടു 1ററ്ലത്തോളംവരും, ഈ നഷ്ടം. 

മള്ളതു മതി എന്തു കരുതി ഇരിക്കാതെ, ആവശ്യങ്ങളുടെ 
സമ്മദ്ത്താല് നാമെത്തുതന്നെ ചെയ്തില്ല? 

ക്രരജന്തൂക്കുറംമാത്രം കടന്നു ചെല്ലാന് ഭയവ്ററെടാത്ത ഘ്വോര 
വനാന്തര്ഭാഗങ്ങളില് താവളമടിച്ചു”, മനുഷ്യര്, മെരുത്ങാത്തു 
നദികളെകക്രൂടി മെരുക്കി. ചുട്ടുപൊള്ളന്നതും വരണ്ടുവിണ്ടതുമാ 
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യ പ്രദദശ ങ്ങളില് ക്രുടി, ആയിരമായിരം നാഴിക കുഴലുകളുിലൂ 

ടെ യാത്ര ചെയ്യിപ്പിച്ചു” ഛത്തിക്കുനന വെള്ളംകൊണ്ടു ദാഹശമ 

നംമാത്രമല്ല, പൂങ്കാവനങ്ങറം നിമ്മിക്കുവാനും കഴിയുമെന്ന മനു 

ഷ്യന് വൃക്തമാക്കി. 1911-ല് പൂത്തിയാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷി 

ക്കന്ന ഈജിച്ചിലെ അസ്വാന്അഞക്കെട്ട്” 2,400,000 ഏക്ര 

സ്ഥലത്തെ പുതുതായി കൃഷിക്കു” ഉപയുക്തമാക്കും; ദേശീയവഭു 

മാനമിരട്ടിപ്പ്ിക്കും. ജലസേചനപദ്ധതികളെ അപകടപ്പെടു 

തതന്നവക്ക മരണശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുള്ള, എന്നും കൊടിയ ജല 

ക്ഷാമമുള്ള ഇറാക്കില് ട്രൈഗ്രസ്സീനേയും യ്യൂഫ്രേററിസിനേയും 

മെരുക്കുവാനുള്ള. ശ്രമമാരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യയില് സത്ലജിലെ 

40 അടി പൊക്കമുള്ള, ബാക്ഡാഅണ, ഉയരത്തില് ലോക 

ത്തിലുള്ള വയില്വെച്ചൂു് ഒന്നാംസമ്മാനത്തിനഹമാണു”. ബ്ര 

സിലിലെ പഫുര്നസ്അണാ(1ബഥ ടയ --തെക്കേ അമേരിക്ക 

യില് വെച്ചേററവും വലിയ ജലവിദ്യത്സങ്കിണ്ണകം [പ 

ലംബം 0൩0162) ഇവിടെയാണു”__ച്്ലവു 180 മില്യണ് 

ഡോളറാണു”. തായ്ലണ്ട്”, കംബോഡിയ, ലാവോസ്, വിയ 
ററ്നാം എന്നീലിടങ്ങളറ്ലുടെ ഒഴുകുന്ന മെര്ക്കാങ്ങ്”നദിയീ 

ലും ശാഖകളിീലുമായി നാലു് അണകറം പണിയുന്നതിനു” ഐ) 

കൃരാഷ്ടസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് ഇരുപതു പാശ്ചാത്യരാജ്യ 
ങ്ങറം ഒനിച്ചിരിക്കുന്നു 

നാം അപ്രധാനതമന്ന കരുതി അവഗണിച്ചിരുന്ന ജലവി 

൩ജ്ജനവും ബൊഫ്ഡ്റിഭവനവും, എതദ്വിഷയകമായി ഇസ്രുലി 

കഠം നടത്തിയ പരീക്ഷ ണങ്ങറംമൂലം, നമ്മുടെ സവിശേഷശ്രു 

ദ്ധയെ ആകഷിക്കുന്ത. 

ഡാനിയല് ഹില്ലെല് എന്ന ശാസ്ധൂജ്ഞന് തേജോദ്ഗാരി 

കളായ അനുലേഖിപദാത്ഥങ്ങളുപയോഗിച്ചു (1100 

(ദോ സഖി) നീലത്തു വീഴുന്നതുമുതല് ചെടികറം വീസ 
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വെള്ളത്തിന്നുവേണ്ടി 

ജജുിക്കുന്നതുവരെയുള്ള വെള്ളത്തിന്െറ ഗതിവിഗതികളെ നിരീ 

ക്ഷിച്ചു. ചെടികളുടെ വേരുകറംക്ക ടുത്തുള്ള. മണ്ണില് ന്ൃ്ട്രാണു 

കളെ പ്രസരിപ്പിച്ച ഫലമെന്തെമന്മ നോക്കി: മണ്ണിലെ ജുലാം 

ശം കൂടുന്തോറും ന്ൃൃ്ട്രോണുകളുടെ വേഗം കുറയുന്നു. ഇലക 

ളില് ബീററാ രശ്മികഠം (2൦9 2൬5) വിക്ഷേപിച്ചു", അദ്ദേ 

ഫം അവയിലെ ജലാംശം നിണ്ണയിച്ചു. നിത്യേനയുള്ള. ഈ 

പരീക്ഷ ണാവത്തനങ്ങറംമൂലം ജലവിസജ്ജനനിരക്കിനെക്കുറി 

ച്ച ക്ിധ്തൂുമായി അറിയുവാന് കഴിഞ്ഞു. ഇമ്മാതിരി ഇരുനൂറിലേ 

റെ പരിക്ഷനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇസ്രേലികറാക്കു ജചസേച 

നത്തില് ഇരുപതുശതമാനത്തോളം കുറധു വരുത്തുവാനൊത്തു. 

അതേ സമയത്തു” അറുപതുശതമാനം വിളവു വദ്ധിപ്പ്യിക്കുകയും 

ചെയ്തു. ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുംമുമ്വേയുള്ള. നഷ്ടം തടയാനായി _.നി 

ലം വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നതും ബാഫ്ണ്രീദവനവും തടയാനായി 

__ കൃഷിക്കാര് മെഴ്്കുപയോഗിക്കുന്നു, ജലവിസജ്ജനരോധന 

ത്തിന്നായി ഇലകളില് കൊഴുപ്പമൃങ്ങറം (20 ഒ0108) തളീ 

ക്ഷന്മ. മരുഭൂമിയില് ക്രുടി കൃഷിചെയ്തിരുന്ന നബാററിയന്സി 
നെപ്പേോ ചലെ (14പിാലല9ക്൧3) ജഇദ്സ്രലികളും ചുരുക്കിപ്പുറ 

ഞ്ഞാൽ വെള്ള ച്ചാമകൃഷി(10207 [പ്്നഇൃതന്നെ ചെയ്യുന്നു. 

കൂലംകുത്തി കുതിച്ചൊഴുകുന്ന അരുവി കളെ. കൊച്ചുകുല്യകളാക്കി 

ജലതാലക( (012 0പ1ഥട)ങ്ങളായുപയോഗിക്കുലാന്, നബബാ 

ററിയ൯സീന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇസ്രേലികറം, പെട്രോളിയം ആധാര 
മായ രാസപദാത്ഥങ്ങറം പൂശിയ, തിട്ടപ്പെടുത്തി തുണ്ടങ്ങളാക്കി 

യ കൈത്തോടുകളിലെ ജലത്തെ, നിയന്ത്രിതമാഗ്ശങ്ങളിലുടെ, 

ഇവഷ്കു സമാന്തരമായ തുണ്ടുകളിലുള്ള, ധാന്യച്ചെടികറംക്കു താ 
ഴെ എത്തിക്കുന്നു. കുററമാണോ, യാക്കോവ്വാഡി എന്ന ഇ 
സ്രേലി എന്ജിനിയര് ഉദ്"ഷോഷിക്കുന്നതു; ““ജലശാസ്സു 
ത്തില് പൃതുതെന്ന പറയാന് തക്കുവണ്ണുമൊന്നും ഞങ്ങറം കണ്ടു 
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പീടിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസിദ്ധങ്ങളായ തത്ത്വങ്ങളെ പ്രായോഗികജീ 
വിതത്തില് പകത്തി, കുറച്ചു വെള്ളംകൊണ്ടു” എന്തെല്ലാം ചെ 

യ്യാന് കഴിയു മെന്ന ലോകത്തിനു വൃക്തമാക്കുനതിലാണു” ഞ 

ങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ.?? എന്നാല്, അവക്കമിന്നു സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. 

കിട്ടാവുന്നതിന്െറ 90റ്ലത്തോളം ജലവും അവര് ഉപയോഗിക്കു 

ന്മ. 96% ഇസ്രരലികറംക്കും ശുദ്ധമായ കുഴല്വെള്ളവും കിട്ടുന്നു. 
ഫ്ഠത്ര അഭികാമ്യമായ നേട്ടം 

ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചും പണിതിട്ടും മനുഷ്യന്നു ധെള്ളു 

ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള. അറിചു' അത്ഭൂമതകരമാംവിധം മിതമാണു”ം കാ 

ലാവസ്ഥാനിയന്ദ്രണം കാലവഷദൈവങ്ങളോടുക്ളൂ അഭ്ൃയത്ഥന 

കളെ പ്പ്യോലെത്തന്നെ ഇന്നും നിഷ്ക്ലവും അവിശ്പാസ്യവുമാണു'. 

എന്നിട്ടും ഗവേഷകര് മേഷ്ങ്ങളില് സില്വര്അയോഡ്വൈഡും 

ഡ്രൈഐസും വിതറി പ്രവചിക്കാന് കഴിയാത്തതു പ്രവത്തി 
ക്കാമെന്ന മോഹിക്കുന്നു. 

പരക്കെയുള്ള ജലക്ഷാമംകാടണം അവഗണബണിക്കപ്പെട്ടിരു 

ന്ന ജലശാസ്രൃത്തിന്നു പൃതുതും അദിയന്തരവുമായ ശ്രുദ്ധയാകഷി 

ക്കാന് കഴിഞ്ഞു. ശുദ്ധജലമുള്ള. സ്ഥലം പ്രവചിക്കുവാനായി 

സിദ്ധന്മാര്, അദ്ൃശ്യശക്തികളെ ആവാഫിച്ചിരുത്തുന്ന മന്ദ്രവടി 

യുമായി നാടുമുഴുവന് ചുററിനടന്നു. പക്ഷേ അവര് ഇന്മ് ആ 

വശൃത്തീന്ന പോരാ. അമേരിക്കയില് ഈ സിദ്ധന്മാര് അമേരി 

ക്കന് സൊസൈററി ഓഫ്ഫ് ഡസേര്സ് ഇന് കോര്പ്പറേ ററണ്ട് 

എന്ന പേരില് സംഘടിക്കുകയും 1908 ഒക്നോബറില് വെര്മയ 

ണ്ടില് ഒരു സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 

ജലോദ'"ഗമസ്ഥാന ഞ്ങറം പുതുതായി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ, 

ചലനവധക്രഗതിയേയും (68൦18൦ 2ല1ല08102) ആകാശത്തില് 
നിന്നുള്ള. ഛായാഗ്രഫണത്തേയു (4 ലല] 0200 ലൃി്ന)മാണു" 
മനുഷ്ൃരിനാധികമാശ്രയിക്കുന്നതു”. പൃതുമേഖലകറം തേടി 
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ക്കൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യന്െറ ഈ പ്രുയാഞത്തിന്െറ പ്രാധാ 

ന്യം അന്താരാഷ്ട്രീയജലശാസ്രുദശകത്തില് (1൨ ബലലിഠമല 

0൬01010108] 0690൦) എഴുപത'ലേറെ രാഫ്മങ്ങളിലെ ശാ 
സ്രു ജ്ഞര് യുനഡസ്ക്്രോഷിന്െറ ആഭിമുഖ്യത്തില് ഒത്തുകൂടി തങ്ങളു 

ടെ കഴിപും വിഭവങ്ങളും പങ്കിമട്ടടു ടാന് തായ്യാറായതില്നിനു 

വ്യക്തമാവും. അ. ജ. ദ. യുടെ ശ്രമം കാലാവസ്ഥാനിരിക്ഷണ 

ത്തിന്മം, പ്രകൃതിക്ഷിപ്രകാരിതയുടെ പഠനത്തിന്നും, ഭ്ൂമിക്കടി 

യിലെ ജലവിതാനം നീിണ്ണുയിക്കുന്നതിന്മും, ജലബാഷ്ണുപരിസര 

പഠനത്തിന്മം (909 900) ഉതകിയ ജചശാസ്രുനിലയ 

ങ്ങളുടെ (0010) 8110൮8) ഒരു ശൃംഖലയാല് ലോക 

ത്തിലെ പ്രമുഖപട്ടണങ്ങളെ യെല്ലാം ബന്ധിപ്പ്ിക്കുലാനാണു”ം 

ഇതിന്െറ തലവനായ ഫ്രഞ്ച് എന്ജിനീയര് മൈക്കല് 

ഖൊററിസെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതു”, അ. ജ.ദ,യ്യടെ പ്രവ 

ത്തനഫലമായി 4:ആദ്യമായും ഫ്രന്നെന്നേഷ്ണുമായും ആധുനിക 

നാഗരികമ്പത്തീനമ ജലത്തെക്കുറിച്ചു ബോധമുണ്ടാവു??മെ 

ന്നാണു. 

കാട്ടി൯ നടുവിലും മലയിടുക്കുകളിലും ഭൂമീക്കടിയിലും മാ 

ത്രമല്ല കണ്ണെത്താത്ത ദരം നീണ്ടുകിടക്കുന്ന കടലിലും മനുഷ 

ന്െറ ജലര്ൃഷ്ത്കു പാഞ്ഞെത്ത , യിട്ടുണ്ടു". പണ്ടേ അരിസ്റ്റോട്ടില് പ 

ഠിപ്പ്യിച്ചു: ുപ്പുചെള്ളം ലൊഷ്ടുമാവുര്മ്പോഠം മധുരിക്കുന്ന, ആ 

ബൊഷ്ണും തണുപ്പ്പിക്കുദമ്വ.റം ഉപ്പുവെള്ള മാവൂന്നുമല്ല.?? അച്ച 
ക്ലാ൯ഡ്രിയാആക്രമണാകാലത്തു”, ശുദ്ധജലത്തിന്നു വേണ്ടി, ജൂലി 

യസ് സീസറും, സമുദ്രജലം ശുദ്ധിചെയ്യകേടുക്കാ൯ വാറവുയന്ദ്രങ്ങ 

ളെ ആശ്രയിച്ചു. പുരാതനനാധികക്കും സമുദ്രജലം തണുപ്പ്പി 

ച്ചു തിളപ്പിച്ചു കുടിക്കുന്ന എഎപ്പ്ാടു പരിചിതമായിരുന്ു. എ 

ന്നാലി പദ്ധതി മടുത്തു മാത്രമേ എല്ലാവരുമടയും ശ്രദ്ധ ആകഷി 

ചൂട്ടു. 
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ശാസ്രൂഗത! [ 

കടലില്നിന്നു ശുദ്ധജലമെടു ക്കനുപദയാഗിക്കുന്ന മാഗ്ശു 

ഞ്ജറം പലതാണു”. സൂര്യഭശ്ലിയുടെ സഹായത്താല് ജലം ബാ 

ഫ്്രീഭവിപ്പ്യിക്കന്ന ഏപ്പുടോണു' സൈമിലെ (൭6൦) ഗ്രീക്കു 

ഭപീപില് നടപ്പുള്ളതു'. ധാരാളം സ്ഥലവും സൂയ്യരശ്ശിയും വേ 

ണെമെന്നതു”, മററു ദിക്കുകളില് ഈ രീതിക്കു പ്ര പാരമില്ലാതാ 

ക്കി. വൈദ്ൃതച്ചാജ്ജുള്ള സെലു ലോസ് അസിറേറ ററ്പ്പടല 

മുപദയാഗിച്ചു (11600117 സേര് 6611൮086 266216 
൧9൩ 0൭൧ ൦) മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കുന്ന വൈകദൃതമത്തെളിയയാറല്, 

(മില!) സായബ്ത്തികമായി, ഈ പ്രവത്തനത്തിന്ന 

തകിയതല്ല. അധികം ലവബമില്ലാത്ത പുളിഖവെള്ളത്തെ ശു 

ദ്ധീകരിീക്കാനേ ഇതു പറവുവെന്നതും ചേറൊരു കുറവാണു്. 

ഘ നിദഭവനമാണു' മറെറാരു മാഗ്ഗം. സ്ൈബിരിയയിധ്വാ 

യിരുന്നാപ്പ്യോഠം, ഉപ്പുവെക്കൂക്കടലിലെ മുറച്ച ജലത്തെ __.ഐ 

സിനെ ഉരുക്കിയാല് കുടിക്കാന് പററുമെമ്ധ് അലക്സാണ്ടര് 

സാര്ച്ചുിന് എന്ന ഇജസ്രേലിഎന് ജിനീയര് കണ്ടു. ഘനീദഖി 
ക്ക മ്വോഠം ഉപ്പുവെള്ളത്ത അനിനമ ശുദ്ധജലാംശംമാത്രമേ ഐ 

സായി മാറുന്നുള്ളൂ. ഈ രിതിക്കുള്ളൊരു ഗുണം, ചുടാക്കുന്നതി 

നെക്കാറം കുറഞ്ഞ ശക്തിയേ.. ഉയജജമേ_തണ്ടപ്പ്റിക്കുന്നതീ 

ന്ന ഖേണ്ടു എന്നതേ. ചെങ്കടലിലെ (1114൧) തറമുഖത്തുള്ള തും 

അമേരിക്കയെ കോഠാട്ട” ഇന്ഡസ്ര്രീസ് ഇന് 4കാര്പ്പൂഴറ ററഡ് 

സ്ഥാപിച്ചതുമായ ശുദ്ധജലനിമ്മാണശാല ഈ തത്വത്തെ ആ 
സ്റരൂദമാക്കിയുള്ള താണു. 

കു വൈത്താമുതുല് ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള. സ്ഥലങ്ങളിലായി, 

ലോകത്തിലെ ഇരുനൂറില്പരം ഗനഗിര്ലവണികരണശാലകറം 

(നംദപഥലഠ0൧ ൧1൭൩8) സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന. അവയില് ട്രി 
ഭാഗവും ചായപ്പ്ാത്രന്വങ്കത( പില 16ബ്റുധലുമാണു് 
പ്രദയാഗിക്കുന്നതു”, ബഫഹുഷട്ടക്ഷിപ്രസ്വദനത്തിന്ു (൮4൮1 
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വെളെത്തിന്നുലവേണ്ടി 

ദം ധീ ദ്ദ!) സംഭാഷണരശൈലിയിലുള്ള പേ 
രാണ”, ചായപ്പ്ാത്രവിദ്യ എന്നതു”. ചൂടാക്കിയ കടല്വെള്ളം 

മദം കുറഞ്ഞ അറയില് തുള്ളിതുള്ളയായെത്തിക്കുയ്പോറം, പെട്ട 

ന്മ” ആയിയാക്കു പ്പെടുന്നു. അത്തത്തിലുള്ള നിരവധി അറക 

ളില് ശ്ര്ടടി ക്രമത്തില് പോകുംതോറും ജലത്തിന്െറ ശുദ്ധത ഏ 

റിയേറിവരുന്മ. കാരുക്ഷമതയുള്ളൊരു ശാല 98 ഗാലന് കടൽ 

വെള്ള ത്തില്നീിന്ത” ഒരു ഗാലന് ശുദ്ധജലമുണ്ടാക്കും. ഈ പ്രവ 

ത്തനത്തിന്നു വേണ്ട ഇന്ധനമായി പവിദ്യച്ഛക്തിയോ, അണുശ 

ക്തിയോ, പ്രകൃതിഖാതകത്ങളോ ഉപദയാഗിക്കാം, ഹോങ്കോ 

ഞ്ങിലുള്ള ഒരു ശാല ചവറു കത്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഉയജ്ജമാണു” ഉപ 

യോഗക്കുന്നതു”. 

എതു രീതീയിലും സാമ്പത്തികപരിഗണനയാണു' പ്രധാ 

നം. ഏതദവിഷയകമായ ഗവേഷണങ്ങറ്ംമൂപം 1069 ആയ 

പ്പ്യോഴേള്്കും 1000 ഗാലന് ധെളജ്ളത്തിന്െറ നിമ്മാണച്ചെലപു' 

6 ഡോളറില്നീിന്ത് ഒരു ഡോളറായി ചുരുങ്ങി. ഇതുതന്നെ 

96 സെ൯റാക്കുവാനാണു് ഇപ്പ്യോഴത്തെ ശ്രമം. ഇന്നു വിതര 

ണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെള്ളത്തിന്െറ വിലജ്ക്ലൊവ്റുമെത്തിക്കു 

വാ൯ ഇതത്തഷ്ണും തായേ പറവ. 

കുഴപ്പുമിനിയുമുണ്ടീ പദ്ധതിയില്. ഓരോ ക്വാറററ (ഗാ 
ലന്െറ നാലിലൊന്നു”) കടല് വെള്ളത്തിലും ഒന്നേകാല് ഓണ് 
സ് ലവണമണ്ടു”. എന്നുലെച്ചാല് 160 മിലൃയണ് ഗാലന് പെ 
ളൂ മുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ശാലയിൽ അര്തോടൊപ്പും 23000 ടണ് ച 
വണാവും അവഖശേഷിക്കപ്പെടും. മലപോലെ കൂടുന്ന ഈ ലച 
ണം നിര്ത്യന നീക്കംചെയ്യാനാണു” വിഷമം, ഇതോോത്താണു” 
ജാക്ക് ഹണ്ടര് (1007 ൨0 പസ ബട റഥീംം 0! ചം 
"ഴ് പ്്(ദന്റെ അസി, ഡയറക്ടര്) പറഞ്ഞതു; /ഡാരാളം വ്വെ 
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ള്ള മുണ്ദൊയീട്ടം ജലക്ഷാമമനുഭവപ്പെടുന്ന ദിക്കുകളില് നീര്ചവ 

ണീകരണമാണു' പ്രതിവിധി. ?? 

ഇതുതന്നെയാണു” ശരിക്കുമിന്നത്തെ __ എക്കാലത്തേയും. 

കുഴപ്പം. ധാരാള മുണ്ടായട്ടും ക്ഷാമാവസ്ഥ. ജലമില്ലാത്ത ഒരവ 

സ്ഥ ലോകത്തിലുണ്ടാവില്ലെങ്കിലും, മനുഷ്യക്കെല്ലാം ആവശ്യ 

ത്തിനൊത്തും ആദായകരമായും ജലവിതരണം ചെയ്യുക എന്ന 

തു” എന്നും വളന്ന കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു പ്രശ്മമാണു”. ക്രമേണ 

ല്ലാ രാഫ്ടങ്ങളുടെയും നഗരങ്ങളുടെയും ജലപദ്ധതികറംക്കു 

നീക്കി വെഷ്ണുന്ന തുക വദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ വരും. എന്തിന്ന്, വി 

ലക്രൂടുതല് ദുര്പ്ൃയയം ഇല്ലാതാക്കുമെന്തകൂൂടി ഒരു വിഭാഗം ശ 

ക്തിയായളിപ്രായ പ്പെടുന്നു. വൈരുധ്യങ്ങളിചിടേയുമവസാനീ 

ക്കുന്നില്ല. ജനങ്ങറം ഒരേ സമാത്തു വെള്ളം ഉപയാഗിക്കുക 

യും, ദുരുപ ധാഗിക്കുകയും, സംഭരിക്കുകയും, ദുര്വ്യയം ചെയ്യുക 

യും, ജലനികുതി നല്ലകയും ജലസംഭരണപദ്ധതി ബോണ്ടുകളാ 

യി പണം നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെ.യ്യുന്നു. അല്ലെങ്ക്ലും ഒഴുക്കി 

നൊൌൊതിരെ നില്പാന് ആകെക്കൊണ്ടോവും! 

നമുക്കും ഒ. ഫെര്ഫോര്ഡീിനോടൊപ്പും ഈ സധ്ൃഖ്യാപി 
ക്ട “പാനോപചാരം? ചെയ്യാം: 

ഇപിടെ ഇതാ, ആദാമിന്െറ സ്വച്ഛൂസുഭഃ 

തെളിഞ്ഞ തീളക്കമുള്ള ഐശ്വരമായ 

യഥാഗ്യായി വെള്ളം 

കാലാകാലമങ്രൊഴ്കിയാലും! 

അങത്ജയുടെ ആരോഗ്ൃത്തിന്നു വേണ്ടി 

ഞങ്ങറം കുടിക്കുന്നു. (മുന്തിരിച്ചാര്.) 

[അവലംബം “ടൈമിലെ ഒരു ലേഖനം | 
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അനുബബന്ധം: 

പുതുതായുപയാഗിച്ച സാങ്കേതികപദങ്ങളുടെ സൂചിക. 

൦൦72൦൩ ദ008 -_. പരിമാജ്ജിനിപ്പുത. 

17667 ൩൭൦ല്ലിദ __ അനുലേഖികാപദാത്ഥങ്ങറം. 

16007 ൭0108 __ കൊഴുപ്പമൃങ്ങം. 

112 07 ൭൩൬൩1൩ __ വെള്ളച്ചാല് ക്ഷി. 

91111114“ __ ജലതാലകങ്ങം. 

21707010 __ ജലശസ്ത്രം. 

8ല1ദ്ബിഠ 7ല്ഥല 00൩ __. ഭചലനവക്രഗതി. 

1761൨600൩൫] 1170701ഠല്ലിമേ! അന്താരാഷ്ടീയജലശാസ്രൂദശകം 
260ലഠിം (1.12. 2.) ത് (അ. ജ. ഒ.) 

86൭൩ 600107 _. ജലബാഷപരിീസരപഠനം. 

1216012ഠ0ഠ1ല1ഴ ട്ട -. വൈദ്യ,തത്തെള"യൂററല്. 

16ല1:൦101൦ 76 ബിസ൦ -. ചായപ്പാത്രസങ്കേതം. 

21211 3൭൧൦ ൨൭811 റ1ദ011൭0ഠ0൩-- ബഹുഘട്ടക്ഷിച്ചസ്വേദനം. 
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ചില മനുഷ്യപരിണാമതത്വങ്ങം 

കുഞ്ഞുണ്ണി വമ്മ 

ഹോമോ സാപിയന്സ__ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന് _എ 

ന്ന ശാസ്പസംജ്ഞയുള്ള മനുഷ്യഗണം ഭൂമുഖത്തു” ആവീഭവിച്ചുി 
ട്ട” അഞ്ചാറുലക്ഷം കൊല്ലങ്ങളായി, സചേത നവസ്തൂക്കളുടെ 

ചരിത്രത്തിലെ ഏകദേശം അയ്യായിരത്തില് ഒരംശാമാത്ര 

മാണു് ഈ കാലം. ഇതീനിടയില്ത്തനൊ മനുഷ്യജാതി പരി 
ണാമപരമായി ഒരു ഭരിക്കുന്ന തരം ആയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ജീവജാലങ്ങളിലെല്ലാംവെച്ചു' ഒന്നത്യമുള്ളതു “അതായതു”, 

പഠിണാമപരമായി ഉയനാപടിയില് നില്ലന്ന തു” _ മനുഷ്യന് 

തനന എന്ന വസ്തന്ഷ്ടമായിപ്പ്പോലും തെളീയിക്കാപുന്നതേ 

യുള്ളൂ. പ്രകൃതിയേയും പരിമസ്ഥിതികളേയും ഒട്ടൊക്കെ നീയ 

നത്രിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ജിവി മനുഷ്യനത്രേ, പരിണാമപരമായി 
ചെറിയ കാലയളവില് ഒരു ജാതിക്കു” ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ 

സാധ്യമായി! സ്വാഭാവികമായും ഉത്തരം പറയാന് ശ്രമിക്ക 

ണ്ടെതു ജീവശാസ്രുജ്ഞന്മാരാണു”. എന്തെന്നാല് മററു ജീചജാല 

ങ്ങളടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ചേണമഃല്ലാ മനുഷ്യജാതിയുടെ വി 

ശേഷഗുണങ്ങറം -- അങ്ങനെ വല്ലതുമുണ്ടെങ്കില് _. പഠിക്കുവാന് . 

ഈ പാഠതത്തിനാകടട്ടെ എകദേശം ഒരു നൂററാണ്ടോളം 

പഴക്കമുള്ള ചരിത്രമുണ്ടു”. 1811ല് ആണു” ഡാര്വിന് തന്െറ 

പ്രസിദ്ധമായ മനുഷ്യാവരോഫണം എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധം 

ചെയ്തതു". പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണു' മനുഷ്യന് എന്ന വസ്തുത 

മമ 



ചില മനുഷ്യപ്പരിണാമതത്വങ്ങഥം 

പിന്നീടൊരിക്കലും ഗാഭവപൂയ്യം ചോദ്യംചെയ്യ പ്പെട്ട്ട്ട്ല്ലം മാ 

ത്രമല്ല, മററു ജീവികളില് സംഭവിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ പി്രണൊ 

മവൃവസ്ഥകറം മനുഷ്യനിലും അഭമപോലെ പ്രധൃത്തിക്കുന്നു 

സ്ദൈന്തുകൂടി ആദ്യമെല്ലാം വിശപസിച്ചു പോരുകയും ചെയ്തു, ജീ 

വപരിണ്ടാമഫേതുവായി ഡാര്വിന് പ്രചരിപ്പിച്ചതു പ്രകൃതിനി 

ഭ്ധാരണധമ്മത്തെയാണാല്ലോ. ജീവികളില് സന്തതി പെരുകു 

വാനുള്ള വാസന സ്വതഃസിദ്ധമാണെന്മം, തല്ഫലമായി അ 

വഷ്ക്രിടയില് ഒരു ജീവിതമത്സരം സംഭ വി ഒന്നു വെന്തും, അതീല് 

ജീപയോഗ്യമായവ അവശേഷിക്കുകയും മററുള്ളവ നാമാ 

വ ശഷമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു വെന്മള്ളതാണു' പ്രകൃതിനി 

ദ്ധാരണത്തിനശു കാരണം. ഫലത്തില്, ജീചിതമത്ധവവിജയി 

കറം സന്തതൃതര്പാദനം ഏററവഖുമധികം നടത്തുന്നാചയത്രേ. 

ഈ വസ്ത്ൃതയാണു" പത്തൊമ്വമാം നൂഠറാണ്ടിലെ ചില 

ചിന്തകന്മാരെ വിഷമിപ്പിച്ചതു്. ഡാര്വിന്െറ സിദ്ധാന്തത്ങ 

കൂടെ-- പ്രത്യകിച്ചു ഉത്ത മാവര്ശഷധമ്മത്തിമന്റ_ഉപയാ 

ഗം മനുഷ്യസമൂഹത്തിലേയ്കു, വ്യാപിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചവരാണു" 

ഇവര്. സാമൂഹൃഡാര്വിനിസ്ററുകഠം എന്നു? ഇവരെ വിളി 

ച്ചുപോന്നു. മനുഷ്യസമുദായങ്ങളില് പൊതുലെയെന്നതുപോ 
ലെ പാശ്ചാതൃസമുദായത്തിലും ഇപ്പ്ാഴത്തേതിലും വളരെ അ 

ധികം ഉച്ചനീചത്വങ്ങറം നിലവിലുണ്ടായിരന്ന കാലമായിരു 

നനുവല്ലോ അതു”. ധനികരും പ്രഭൂദളെം ജീവിതമത്സരത്തില് 

വിജയം വരിച്ചുവരാണെന്നും സാമ്പത്തികദാരിദ്യം മത്സരപശാ 

ജയ ത്തിനെ ഫലമാണെന്നും വാദിക്ക പ്പെട്ടു. കോടീശ്വരന്മാര് 

ഉത്ഭവിക്കുന്നതു സമുദായത്തില് ഉത്തമാവദശഷധമ്മം പ്രവത്തി 

ക്കന്നതുകൊണ്ടാണെന്നു”._ ഇത്രയും സ്ത്കഷ്ടമമായിത്തന്നെ.....സംനര് 

എന്ന അമേരിക്കന്സാമൂുഹൃശാസ്രു ജ്ഞന് പറഞ്ഞുഖെച്ചിട്ടണ്ടു”. 

ഇംഗ്ലണ്ടില് ഫെര്ബര്ട്ടസ്സെന്സവുടെ തത്വശാസ്ത്രവും ജൂത്തഠം 

മുട 



ശാസ്രൂഗതി 1 

സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പൃഷ്ടരീപ്പെടു ത്താന് സഫായിച്ചു. ജോലിയൊ 

ന്നമെടുക്കാന് കഴിചില്ലാതെ സമൂഹത്തിനു ഭാഭമായി കഴിയുന്ന 
വരെയെല്ലാം അനു കമ്പാപൂയ്യം സഹായിക്കുന്നതിനു പകരം ജീ 
വിക്കാനനു വദിക്കാതിരിക്കുകയാവും ഭേദമെന്മ സ്സ്െന്സര് പറ 

ഞ്ഞതു” 1094_അ ആണു്. ഈ വഴിക്കു കൂടുതല് ചിന്തിച്ചതു 

ഫ്രാന് സിസ് ഗാല്ട്ടു നാണു”. സമുദായത്തില് ധനികരേക്കാറം 
അധികം സന്തതി ദരിദ്ര്ക്കാണൌെനാ വസൂൃത ഗാല്ട്ടന്െറ ചി 
ന്താവിഷയമായി. ദൈനംദിനജീചിതായോധനത്തില് പരാ 
ജിതരായവര് പെരുകുകയും വിജ യിച്ചുവര് അത്രതന്നെ പെരുകാ 

തിരിക്കുകയും പെയ്യുന്നതു" ഒരു വിരോധാഭാസമായി കണക്കാക്കു 

പ്പെടും ഈ പ്രക്രിയമൂലം സമൂഹത്തിലെ പാരമയ്പഠ്യമൂലും അ 

പ കടത്തിലാവുകയാണെന്തമ ഗാല്ട്ടനും കൂട്ടുകാരും വാദിച്ചു. 

ഈ വക സിദ്ധാന്തത്ങറം മതററാണെന്ന തെളീയിക്കുണ് 

മെങ്ക'ല് മനുഷ്യനില് മററു ജീവികളില് നടക്കുന്ന വിധത്തിലു 

ള്ള പ്രകൃതിനിദ്ധാരണധമ്മം പ്ര യാഗത്തിലില്ലെന്മ സമ്മതി 

ക്കേണ്ടിവരും. മനുഷ്യജാതി പ്രകൃതിനിയമങ്ങറം ക്ക് അതീത 

മാണെങ്കിൽ ആയതിന്െറ കാരണങ്ങറം എന്തെല്ലാമാണു'”$ മററു 

ജീവികളിലില്ലാത്തതായി മനുഷ്യജാതി ആജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണ 
ങ്ങറം__ അങ്ങനെ വല്ലതുമുണ്ടെങ്കില് __എന്തെല്ലാമാണു”? 

ശരിരചരിണാമം: 
ഇരുകാലുകളില് നിവന്ദ നടക്കുന വെന്ന തൊഴിച്ചാല് ശാ 

രീരികമായി മനുഷ്യജാതിക്കു പറയത്തക്കമായ വിശേഷഗുണ 

ങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നുതന്നെ പറയാം. വിശേഷഗുണം എന്നു 

പറയുമ്പോഠം അതു പരിണാമചരമായി മനുഷ്യജാതിയുടെ ഏ 

ററധും അടുത്തു വത്തിക്കുന്ന വാലില്ലാക്കുരങ്ങുകളോടു” അപേക്ഷി 

ച്ചാണെന്ന പറര്യണ്ടതുണ്ടു. ഇനു ജീചിച്ചിരിപ്പുള്ള ഇത്തരം 

കുരങ്ങുകളെല്ലാം ധൃക്ഷജിവികളും മിക്കവാറും നാല്ല്ഛാലികള 

24. 
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മാണു”. മനുഷ്യന്റെ പുധ്ൃഗാമികളാകട്ടെ സമതല പ്രദേശങ്ങ 

കിലാണു ജീവിച്ചിരുന്നതു” എന്ന കരുതുവാനാണു” തെളീപുകള 

കളതു”, ഇവര് ഇരുകാലുകളില് നിവന്നാധടന്നിരുനനു. എകദേ 

ശം പത്തുലക്ഷം കൊല്ലം മുമ്പ ജീവിച്ചിരുന്ന ആസ്രലോപി 

ത്തെകസ്, ഫോമോ ഫഹബിലീസ് എന്നീ പൂവ്വമനുഷ്യജാതിക 

ഒളെയാണു” ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നതു”. നിവന്ദ നടക്കനാ 

സ്വഭാവംമൂലമുണ്ടായ ഫലങ്ങറം ദൂരവ്യാപകങ്ങളായി കലാശി 
ച്ചു. പിന് കാലുകളില്മാത്രം നിന്നു സഞ്ചരിച്ചഭപ്പ്പാറം മുന് കാ 

ലുകര്ം മററാവശ്ൃത്ങറംക്കും ഉപയോഗിക്കാമെന്നായി. അവ 

കൈകളായീ പരിണമിച്ചു. തുടന്നു” ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപ 

യോഗം സാധുമായിത്തിനു. മനുഷ്യനില് പാദവും കൈത്ത 

ലവും തമ്മില് ഘടനാപരമായ വൃത്യാസങ്ങളുള്ളതു” ഈ സന്ദ 
ഭത്തില് ശ്രദ്ധേയമാണു. മററു വിരലുകളോടുകൂടി ചുരുട്ടി പി 

ട്രിക്കത്തക്കതാണു” നമ്മുടെ പെരുവിരല് എന്നതു കൊണ്ടാണു" 

സാധനങ്ങറം എടുത്തുപയോഗിക്കാന് കൈ വളരെ ഉപയുക്ത 
മാവുന്നതു”. 

പ്രാധാനയമഫ്ിക്കുന്ന മറെറാരു കാര്യം മനുഷ്യമസ്തിഷ്ഠ 

ത്തിന്െറ വികാസമാണ്. തചച്ചോറിചെ മിക്കുവാറും എല്ലാ 

ഭാഗങ്ങളും വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും താരതമ്യേന കൂടുതല് വികാ 

സം ജ്ഞാര്ന്ന്ദ്രയങ്ങളോട സംബന്ധിച്ച ഭാഗഞങ്ങറംക്കല്ല, മറി 
കയും ഓമ്മ, ബുദ്ധിശക്തി തുടങ്ങിയ ധീഷണാപരമായ ധമ്മ 

ഞ്ങറം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പൂവ്യദളം, പാശ്വദളം, പ്രാന്തേദ 
ളം എന്നി ഭാഗങ്ങറംക്കാണെന്നതു പ്രസ്മാവ്യമാണു. എങ്കിലും 
മനുഷ്യമസ്മിഷ്യത്തില് അനന്യമായ യാതൊരു ഭാഗവുമീജ്ലെന്ന 
ചസ്തുത അവര്രഷിക്കുനു. സംഭാഷണധമ്മത്തിന്െറെ ആധാര 
മായ €ബ്രോക കണ്ടുപിടിച്ച പ്രദദശംകൂട മററ ചില കുരങ്ങക 
ളിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ടു”... അവ സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും. 

7) 4 



ശാസ്രുഗതി 1 

ട്ണസ്ഥിതിയിലും ജനനാനന്തരധുമുള്ള. മനുഷ്യന്െറ വ 
ച്ചു വളരെ സാലധാനത്തിലാനബണെന്നതു” അത്ഥഗഭമാണു., കു 
ട്ടികറം വളരെയധികം കാലം മുതിനാവരെ ആശ്രയിച്ചു ജീവി 
ക്കുകയും തന്മൂലം അവയുടെ പഠനത്തിനുള്ള കാചം വളരെ ഏ 
റിയതായും വരുന്മലെന്നതാണ് ഇതിന്െറ പരിണിതഫലം. 
(മററുള്ളുവരില്നിന്മും വശമാക്കുന്നതെല്ലാം എന്ന വിശാല 
മായ അത്ഥത്തിലാണു” പഠനം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ 
വാക്കു കറം ഈ ലേഖനത്തില് ഉപര്യാഗിച്ചിട്ടുള്ള തു”.) 

സാവധാനത്തിലുള്ള വളച്ചയുടെ ഫലമായി, പ്രായപൂത്തി 
യെത്തിയ മനുഷ്യന്കൂടി പല രൂപഗുണങ്ങളിലും ദൂണസ 

ദൃശനാണെന്മ മൊണ്ദടഗു ചുണ്ടിക്കാണിക്കുനു. ഉദാഹര 

ണാത്തിനു'', ശരീരം രോമാധൃതമല്ല എന്നതു (മററ സസ്മൂന 

ജീവികളെ അപേക്ഷിച്ചു”), തലയുടെ ഗോളാക്ടമി, നീണ്ട കഴ്ച 

ത്ത”, പതിഞ്ഞ മുഖം, നെററിഅ്ടത്തിന്െറ മുഴു പ്പില്ലായ്കു, 

സ്റൂഷ്ടുമായ താടി, തലയോടിന്െറ പ്രദതൃകരീതിയിലുള്ള. വള 

വും താരതമൃയചഫുതുപവും, ദംപ്യൂങ്ങളടെ അപ്പ്ാധാന്യം തുടങ്ങി 
ദന്തപീധാനത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യകതകര്ം എന്നിവ ചൂണ്ടി 

ക്കാണിക്കാം. ജൂ ഭ്ൂണസാദൂശ്യം ശാരിരികപരിണൊമം എങ്ങ 

നെ സംഭവിച്ചുവെന്നതിര' ഒരു സൂചന നലൂന്തണ്ടു'. നിയോ 

ട്ടിനി (ഭ്ര ണനീടു്) എന്നു ജീപശാസ്രു മ്ഞന്മാര് വിളിക്കുന്ന ഒരു 

പ്രതിഭാസമാണു' ഒതു”. ഈ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചു മനുഷ്യശ 
രീരപരിണാമത്തിനെറ സാനമായ സ്വഭാവം അനന്യമായ ഗു 

ണാങ്ങളുടെ ആവിഭാവമല്ല, മറിച്ചു ഭൂണദശയിലും ശിതതുപ്പായ 

ത്തിലുമുള്ള വിശേഷതകറം മുമിനാ ദശയിലും വിടാതെ കാണു 

നനുവെന്നതര്ത്രേ, ജിചികളില് സ്വതഖേതന്നെ അനുരൂപണെ 

വൃഗ്രത അ ധികമായിരിക്കുനനതു കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണു”. ഭലണനീ 

ടിന്െറ ഫലമായി മനുഷ്യനില് അനുരൂപണധ്യഗ്രതയും പഠ 
നസാധ്യതയും ജീവിതകാലം മുഴ്ചന് നിലനില്ലന്നു. 
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ചില മനുഷ്ൃപരിണാമതത്വത്ങ0ം 

ഈ അന്ധവവത്തകതയാണു” മനുഷ്ൃഗണെത്തിന്െറ പരീ 

ണാമപരമായ മറെറാരു ഗുണം. ഒരത്ഥത്തില് പറഞ്ഞാല്, ചി 

ല വിശേഷപരിതസ്ഥിതികഠംക്കുമാത്രം ജണങ്ങിയവിധം അവ 

യവ പ്ര ത്യേകതകഠം ഇല്ലെന്നുള്ളതാണു” മനുഷ്യന്െറ ഒരു പ്ര 

ത്യേകത. എതൊരു പരിതസ്ഥിതിയോടും ഇബണങ്ങീ ജീഖിക്കു 

വാനുള്ള ശാരീരികമായ കഴിവു മനുഷുഴാതിക്കു സിദ്ധിച്ചത് 

ഈ പ്രദത്യകതയില്ലായ്കയൂടെ ഫലമായര്ത്രേ., ഉപകരണങ്ങളുടെ 

ഉപർയാഗംമൂലം ഈ കഴിവിനെ മനുഷ്യന് പതിന്മടങ്ങ കാര്യ 

കദമതയാടെ ഉ പയോഗിക്കുന്നുമുണ്ടു. ഇന്ന”, ചില അണുജീ 

വികറം മാത്രമ ഭൂമുഖത്തു മനുഷ്യജാതിഭയോളം വ്യാപിച്ചുകീട 

ക്ട ന്നതായുള്ല്ത. 

ബുദ്ധിയുടെ വികാസം: 

സ്വഭാവപരവും മാനസികവുരായ തുറകളിലാണു' മനുഷ്യ 

ജാതി തികച്ചും നവീനങ്ങളായ ഗുണുത്ങറം പ്രകടിപ്പ്ിക്കുന്നതു. 

ഉപകരണങ്ങറം നിമ്മീച്ചപയോഗിക്കുന ഏകജീഖി മനുഷ്യ 

നാണെന്നുതന്നെ പറയാം. ശിലായുഗത്തിലെ ആയുധങ്ങറം തു 

ടങ്ങി ഇന്നത്തെ ലൃണീക്കുകളും അണുഃബാംബുകളുമെല്ലാം തപ 

കരണെൌങ്ങറംതനെ. ഉപചരണാങ്ങറം നിമ്മിക്കുന ജീപി എ 

ന്നാണു” ഓക്ലി മനുഷ്യഗണത്തെ നിവ്യചിച്ചിരിക്കുന്നതു൦. മ 

നുഷ്ൃയപരിണാമത്തില് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപര്യാഗവും ബു 

ദ്ധിയുടെ വികാസവും ഉപോഅ്ബലകങ്ങളായി, ഭവിച്ചിരിക്കു 

ണം. പ്രതീകങ്ങറം ഉപര്യോഗിച്ചു” ആശയവിനിയമനം__അ 

തായതു സംഭാഷ ബം....നടത്തുന്ന ഒര്മയൊരു ജീപിയും മനുഷ്ധു 
നാണു. അനുഭവങ്ങളില് നിന്നും ആശയങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തു 

ന്നതു വാക്കുകള "ചൃൂടെ യാണു; വാക്കുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ 

അഗാധതലചത്തിലുള്ള ചിന്തതനെ സാധുമല്ല. 
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ശാസ്രൂഗതി 

ബുഭ്ധിമണ്ഡലത്തി ന്െറ വികാസത്തെ തുടന്നു” ഉപകരണ 
ങ്ങളും വാക്കുകളും ഉപയോഗിക്കാന് തുടങ്ങിയതോടുകൂടി പ്പബു 

ദ്ധതരയും സംസ്ക്്ാരപും ഉളവായി. മനുഷൃനില്ക്രുടി പരിണ്ടാ 
മം ആത്മജ്ഞാനം നേടിയിരിക്കുന്ന? എന്നാണു” ജൂലിയന് 
ഫകഡ്റ്സി പഠയുന്നതു”. സാംസ്ക്കാരികമായ ദായക്രമം ശാരീരിക 

മായ പാരമ്പരൃയനിബന്ധനകളെ അതിക്രമിക്കുന്നു വെന്നതു" എ 

റവും ശ്രദദ്ധയമാണു", ഒരാളുടെ ആശയങ്ങളുടെയും സംംസ്റ്്ാ 
രമൂലകങ്ങളുടെയും അനന്തരാവകാശികറം അയാളുടെ സന്തതി 
കഠാമാത്രമല്ല, ലോകം മുഴുവനുമര്ത്രേ, ജനനത്തിനുശേഷം പ 

രിശിലിച്ചെടുക്കനാതാണു” സംസ്കാരം; ഭാതികങ്ങളായ വാസ 
നാലവാഫഹികളില് (ജീന്) കൂടിയല്ല സംസ്കാരത്തിന്െറ പിന്തുട 

ചവ. ഈ സംബന്ധത്തിലാണു' മനുഷ്യന്െറ സാവധാനത്തീചു 
ടെയുള്ള. വള ക്യയുടെ മുഴുവന് പ്രാധാന്യം വൃക്തമാവുന്നതു”. പൂ 
ഇണ്ണുവള ച്യയെത്താന് ഒരു ശിശു ഏതാണ്ടു പതിനാലുകൊല്ലത്ങ 

ളെഴുക്കും. ഇക്കാലം മുഴുവനും....ഇന്നത്തെ സമ്പ്ൃദായത്തില് 

അതീല് കൂടുതലും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന൯”, അതായതു സംസ്ക്കാര 

ജജനത്തിനു”, ആണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നതു”. പിന്തുടരുന്ന 

തലമുറകഠം പൂവ്യതലമുറകളല് നിന്നും ആശയാചാരങ്ങളെ __ 

സംസ്കാരത്തെ __ സ്വീകരിക്കുകയും, വളത്തുകയും, ആവശ്യമാവു 

മ്പോഠം അതില് മാററങ്ങര്ം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്പ 

തിഭാസത്തെ പൊതുവായി സാഗസ്ത്റാരികപരിണാമമെന്തു വിളി 

ക്കാം. സാംഗ്റ്ാരികസീിദ്ധിയുടെ പരിമാണം തലമുറകറര്ം ചെ 

ല്ലംതോറും അഭിധൃദ്ധിപ്രാപിച്ചുവരുമെന്നുതാണു'' സാംസ്കാരിക 

പരിണാമത്തിന്െറ വലിയ പ്രത്യേകത. തന്മൂലം സാംഗ്ണ്ലാരി 
കപരിണാമം താരതമ്യേന വളരെ വേഗത്തിലാണു” സംഭവിക്കു 

ന്നതു”. ജീചശാസ്ൂപരമായ പരിണാമം ഏകര്ദശം 50,000 

കൊല്ലത്ങറം കൊണ്ടു മനുഷ്യന്െറ ജീപിതരീതിയില് വരുത്തിയ 

മുട 
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മാററങ്ങളേക്കാര്ം കൂടുതല് പരിചത്തനങ്ങറം ഉണ്ടാക്കാന് ഏ 

താണ്ടു” 86000 കൊല്ലത്തിനുള്ളില് തആനൊ സാഷ്ക്ക്രോരികപരി 

ണാമത്തിനു സാധ്മായിട്ടുണ്ടെന്ത ഡൊബ്ഷാന്സ്ക്കു! ചൂണ്ടി 

ക്കാണിക്കുന്നു . 

അങ്ങനെ, പരിണമിക്കുന്ന മനുഷ്യന്ഭ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള. 

പൈതൃകമുണ്ടു": ഒന്നു”, ശാരിരികമായിട്ടുള്ൂതു”; ണ്ടു”, സായ 

സ്ക്രാരികമായിട്ടുള്ള. ത", ഈ രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള പരിണാമങ്ങളും 

മനുഷ്ൃയജാതിയില് ഒര്യസമയം സംഭവിക്കുന്നുമുണ്ടു”, രണ്ടു പാ 

രമ്പര്യഞ്ങഠം തമ്മിലുള്ള, സമന്വയീഭാവമാണു” മനുഷ്യന് പ്രക 

ടീപ്പിക്കുന്നതു”. അവ തമ്മിലുള്ള. പരസ്സുരാശ്രയത്വമാണു" മാനു 

ഷികകമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം. നാം ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുന്ന 

വിധം ഇതിനു നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണു. ശിശുവായിരിക്കു 

മ്പോഴോ പിന്നീടോ മററുള്ളവരില് നിന്നും കേട്ടു പഠിക്കുന്ന 

താണു” ഭാഷ ഫ്എീങ്കിലും ആ പഠനത്തിനു നമുക്കു” ആന്തരിക 

മായ ഒരു കഴ'വുണ്ടു ; അതു ജന്മമസിദ്ധലപൂമാണു. മററുള്ളവരുടെ 
സഹവഖാസമില്ലാതെ വളരുന്ന ഒരു ശിശു __ലഖ”നാവിലെ 

“ ചെന്നായക്കുട്ടി?യുടെ കാര്യം ഓമ്മിക്കുക യാതൊരു ഭാഷയും 

പഠിക്കുന്നില്ല. തഅർത്മസ്വമയം, വില പരീക്ഷണങ്ങളിലും ചെ 

ഷ്ക്ീട്ടുള്ള മാതിരി, വീടുകളില് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്പോലെ വളത്തിയാല് 

പ്പോലും ചീമ്പാന്സിക്കുരങ്ങുകറം സംസാരിക്കുവാന് പഠിക്കുന്നി 

ല്ല അവഖഷ്ക്കൂതിനുള്ള ജന്മവാസന ഇളല്ലെന്നതുതന്നെയാണു” കാ 
രണാം. 

സാസ്ണ്കാഭികപാരമ്പരൃത്തീന്െറ മുഖൃവാഫികളായി ആ 

ശയത്ങറം, ആചാരങ്ങറം, പ്രതികത്ങറം, വിശ്വാസത്റം, മ 

തം, കല, ശാന്ര്ൂം എന്നീചയെയെല്ലാം കണ്ടക്കാക്കാം. ജനി 
യൂം സംസ്കാഭപരിണാമരഹസ്പുങ്ങറം മുഴവനും മനസ്സീലായിട്ടി 

ല്ല: സാംഗ്ണ്ലാരികപരിണാമം അതിന്റെ ഡാര്വിനെ കാത്തിരി 
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ക്കകയാണെന്മ് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തു” ഓമ്മ വരുന്മം ആശ 
യങ്ങറം, മൂല്യങ്ങഠം എന്നില തമ്മിലുള വാകുന്ന മത്സരമാണു? 

സാഗ്റ്റാരികപരിണൊമത്തിന്െറ ഉപോതപനമെന്നാണു” ഹ 

കുസ്ണ്റിയുടെ പക്ഷം. ഫ്ലീങ്കീല്, ജീവശാസ്ൂപരമായ യോഗ്യതാ 

മത്സരത്തേക്കാറര്ം ആശയമൂല്യങ്ങളുടെ മത്സരത്തിനാണു'” മനു 

ഷൃപരീണാമത്തില് പ്രാധാനും. 

സാംഗ്റ്്രാരികപരിണാമത്തിന്െറ വൃത്ൃയസ്തസ്വഭാവം മന 

സ്സ്്ലചംക്കാതിരുന്നതാണു” സാമൂഹൃഡാര്വീനീസ്ററുകറാക്കു പ 

ററിയ അബദ്ധം. പണര്ത്തേയും പ്രതാപത്തേയും ജൈവപരി 

ബൊമര്യാഗൃതകളയും, വ്യക്തികളും, വഗ്ശങ്ങളും, രാസ്ലങ്ങളും 

തമ്മിലുള്ള മത്സരം മന്ുഷ്യപ്യരോഗതിക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിത 

മായും അവര് തെററിദ്ധരിച്ചു. മറിച്ചു", ആശയങ്ങളും മൂല്യങ്ങ 

ഉം അവയുടെ പ്രത്ൃകപാരമ്പരൃസമ്പ്യദായത്താല്, വ്യക്തിക 

ളോ വഗ്ലുങ്ങളളോ തമ്മിലുള്ള കലഫങ്ങറാ കൂടാതെതന്നെ മനുഷ 

പൂ ഃരാഗതി സാധ്ൃമാക്കീത്തരുന്നവയാണു'__ താത്വികമായി പറ 

യുകയാണെങ്കില്. വ്ൃയക്തീകളുടേയും രാഷ്ട്രങ്ങളുടേയും അത്രീരു 

കവിഞ്ഞ അഫഹംഭാവമാണു”, ഒരുപദക്ഷ ഫലത്തില് ഇങ്ങനെ 

യാല്ലങ്കില് അതിനുള്ള. കാരണം. പണവും പ്രതാപവും ആക 

ട്ടെ സാംസ്റ്റാരികയോഗ്ൃതകളായി കണക്കാക്കുവാന് കൂടി നാമീ 

ന്മ തയ്യാറല്ല. കാരണം, സാംസ്ക്ലാരികപരിണാമദത്താടൊപ്പം 

മാനുഷികമൂല്യങ്ങറംക്കും മാററം സംഭവിക്കുന്നു വെന്നതാണ്”. 

സമത്വവും സ്വാതന്ത്രുവുമാണടല്ലോ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഇന്ന 

ഒത്തെ ആദശവും ആസക്തിയും പ്രചോദനവും. ഈ ആശയ 

ഞ്ങറം പ്രചരിക്കുവാന് തുടങ്ങിയതു 15ാംനൂററാണ്ടിലെ യൂറോ 

പ്പിലെ നോത്ഥാനത്തിനുശേഷംമാത്രമാണെന്തം, ഒരുപക്ഷേ 

നാളത്തെ ആദശങ്ങറം വൃതൃസ്ത ങ്ങളായിരിക്കാമെന്നും ഓക്കുന്നു 

തു നന്മ”, 
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വിശിഷ്ട ജെവചരിണാമം: 

സംസ്്റാരാജജനശക്തി മനുഷ്യഗണഞത്ത'ന്റെ ജീവശാ 

സ്രൂപരമായ ഒരു വിശേഷമായി കണക്കാക്കാം, മനുഷ്യപരി 

 ണാമത്തില് സംഗസ്്ാരം എപപ്പ്യോറം ഉത്ഭവിച്ചുവെന്നു തിട്ടഖ്പടു 

ത്തുവാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും _..അര്ഞ്ചാ പര്ത്താ ലക്ഷം കൊല്ല 

ങ്ങറംക്കു മുമ്പാവാം അതു” _ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യത്വം പ്പെട്ടെ 

ന്നൊരു തലമുറയില് ഉദയം ചെയ്തുതല്ലെന്നും, സാവധാഗത്തില് 

പരിണമിച്ചുന്ദൊയതുതന്നെയാബെന്നം കല്ലിക്കുന്നതില് തെററി 

ലു. ഈ സംഭവത്തിന്െറ പ്രാധാന്യം, എകദേശം 900 കോ 

ടി കൊല്ലങ്ങറം ക്കമുനു സംഭവിച്ച ജീപോത”പത്തിയോടു താര 

തമ്യപ്പെടുത്താവുനതാണു”. ജീദപാത്പത്തി ജൈവപരിണാമ 

ത്തിന്െറ ആരംഭം കുറിച്ചുതു3പാോലെ, സംസ്ക്ലാരോത പത്തിയും പു 

തിയൊരു രീതിയിലുള്ള. പരിണ്ടാമത്തെയാണു” തുട ങ്ങിഖെച്ചുതു”. 

ഡ്റഡെന്സറേയും ഡൊബ് ഷാന്സ്ക്്ിയേയും അനുകരിച്ചു വിശിഷ്ട 
ജൈവഖവപരിണാമമെന്നു നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാം. 

സുജന്മശാസ്രും: 
സ്വപയിണാമതത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ടു മനു 

ഷന പ്രാഃയാഗികമായി എന്താണു” ഗുണം? ഭാവിപരിനൊ 
മത്തെ സ്വയം നിയന്ദ്രീക്കവാനുള്ള. കഴിവു” അതില്നിന്നും സി 
ദ്ധിക്കുമോ? കഴിവുണ്ടെങ്കില് ത്തനൊ നിയന്ദരണം പ്രദയാഗ 

ത്തിത്. ആശാസ്യമാണോ?! ഇത്തരം പ്രാമാണികമായ ചോദ്യങ്ങ 
ളാണു” ജീവശാസ്ു ജ്ഞന്മാര് ഇപ്പ്ോഠം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതു”. 

ജിചശാസ്ത്രപരമായ പ്രകൃതിനിദ്ധാരഞെത്തിനു മനുഷ്യപ 
രിണാമത്തില് താരതമ്യേന നിസ്സാരമായ നിയോഗര്മയുള്ളൂ വെ 
നനു നേരത്തെ സൂചിപ്പി കചൂവല്ലോ. സാംസ്കണ്ലാരികമണ്ഡലത്തിലെ 
ശാസ്ര്രീയകണ്ടുപിടുത്ത ങ്ജറം മൂലം സൂക്ഷ്മരൂപത്തില് .... അതായതു 
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വാസനാവാഫികളില് _- പോരായ്കുകഠം ഉണ്ടെങ്കില് ക്രൂട മിക്കവ 

ക്കം അസ്വാസ്ഥ്യം കൂടാതെ ജീവിക്കുവാനുള്ള വഴിയായിട്ടുണ്ടു, 
ഇന്നു”, ഒരു തലമുറ മുമ്പുവരെ മാരകമായി കരുത്തിവന്നിരുന്ന രോ 

ഗങ്ങളില് പലതും വൈദൃശാസ്ൂപുരോഗതിയുടെ സഹായംകൊ 

ണ്ടു വെറും :സുഖക്കേടു”കറഠംമാത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഹിമോ 

ഫിലിയ, ചിലതരം ഫൃദ്രോഗങ്ങറം, ബുദ്ധിഭൂമങ്ങറം എന്നീ ചില 
ജന്മസിദ്ധമായ അവ്ൃവസ്ഥതകറഠാക്കു” ഇനിയും പ്രതിവിധി ക 

ണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെന്നതു കൊണ്ടു നാം ഇപ്പഴും മുത്തമാവശേഷ 

ധമ്മത്തില്നിന്മം തീരെ വിമുക്തരായിട്ടില്ലെന്ന വരുന്നു, അതാ 

യതു”, ജീവിതമത്സരത്തില് ഇപ്പഴും പരാജയങ്ങറം സംഭവിക്കു 

ണ്ടു. സുക്ഷ്യരൂപത്തില് പോരായ്കകുകളുള്ള വര് സമൂഹത്തില് 

പെരുക്കയാണെന്ന സുജന്മശാസ്രു ജ്ഞന്മാരുടെ വാദത്തില് കഴ 

സ്ുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാതെ തരമില്ല. ഈ ഗതിക്കു പ്രതിലോമ 

മായി മനുഷ്യന് ബോധചുയ്യം പ്രവത്തിച്ചു തന്െറ പാരമ്പട്യ 

മൂലുത്തെ രക്ഷിക്കണമെന്നാണു”' അവരുടെ പക്ഷം. ഇതിനു 

ധേണ്ടി വന്ധീകരണം, കൃത്രിമഗദഭാത”പാദനം തുടങ്ങിയ പ്ര 

തിചിധികളാണു” സുജന്മശാസ്രുപക്ഷവാദികഠം നിദ്ദേശിച്ചിലി 

ക്കുന്നതു". ഫലവത്താവുമെന്നതിനു സംശയമില്ലെങ്കിലുംയ പ്രാ 

യോഗികവിഷ മതകറംമൂലം സുജന്മശാസ്രും ഇപ്പോഴും ഒരു ഉട്ടോ 
പ്ൃയയായിത്തന്നെ അവശേഷിക്കുന്ന. 

അടിയന്തരമായി മനുഷ്യജാതിീയെ അലട്ടുന്നാപ്രശ്ും ജന 

സംഖബ്യയുടേതാണു”. അവന്ധൃയത്വം ജീവജാലങ്ങളില് ജീചിത 

വിജയത്തിന്െറ ഒരു അടയാളമാ ണെങ്കില് സ്വന്തം നിലനില്ലീ 

നെക്രൂടി ബാധിക്കത്തക്കു വിധത്തിലാണു” മനുഷ്യന് വിജയി 

ച്ടീരിക്കുന്നതു"! ഒന്നരനൂററാണ്ടുമുമ്പു മാല്ത്തൂസ് നടത്തിയ ആ 

ക്ല പ്രവചഷനതങ്ങറം ശരിയായിത്തുട ങ്ങിയിരിക്കുന്ന. ജനസം 

ഖ്യാസ്റ്രോടനത്തിന്െറ പ്രശ്മങ്ങറം ഭക്ഷ്യപടപും സമ്പത്തിക 
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ചില മനുഷ്ൃപരിണാമതത്പങ്ങറം 

വും ആണെങ്കിലും അമത്തിനു പരിണാമപരമായ പ്രത്യാഘാത 

ങ്ജര്ം ഉന്ടൊാവാതെ തരമില്ല. മന്ഷ്യപരിണാമത്തിന്െറ ഒരു 

സുപ്രധാനവശം ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തീ൭ന്റ വികാസമാണെന്നിരി 

ക്കെ, ജനസംഖ്യാപ്രശ്ത്തിന്റെ കാതൃത്തിലും അവസാനം ബു, 

ദ്ധി ജന്മവാസനയെ കിഴടക്കു മെന്നു സമാശപസിക്കാംം 

അനുബന്ധം: 

സാങ്കേതികപദങ്ങളുടെ സൂചിക. 

പരിണാമം 

ഗണം 

ജാതി 

4% ഭരിക്കുന്ന തരം 

ജീവശാസ്ത്രം 

പ്രകൃതീനിദ്ധാരണം 

ഉത്തമാവശേഷം 

ജീവിതമത്സരം 

ജീവയോഗുത 

സ്വാമുഹ്യഡാര്വിനിസം 

മസ്തിഷ്ഠടും, തലച്ചോവ് 

ഇതതാനേ ന്്രിയങ്ങഥം 

പൃവ്വദളം 
പാശ്വദളം 

പ്രഠന്തദജമം 

ബ്രോകയുടെ പ്രദേശം 

റം 

വളച്ച 
ഭംയ്നൂം 

% ദന്തവിധാനം 

നീയോട്ടിനി, ട്ര ണന” 

ടാ 11൬ 0111010൩ 

ജോ (26൩0൭ 

ജ്ജ ൫06 0169 

ടം 100൩1൩൭൩ 1൬6 
ജേ 131010 

കം 1 6271 861൦000൩ 
അ [117711൭1 0 ൨൦ 110168 

ഞ്ജ ൨1൦ 107 61906006 

13101ഠലി ലേ 1൩൦8ദ 

ടാല്ലി ദാപന്ബ്ബ്ഭന് 

27൭12 

൫6൧9൦ ഠ7ഉമനട 

1/2 0൨1 101൦ (0 07പ്്ന) 
ജാമ 1 91൨0 07൭1 100൦ (0൧ 107ല്ന) 

ജേ 10൭,1൭൭ 1010൦ (വ് 7൩) 

ജോ 13710029 2.16, 

ടേ 10818 
ടോം 106൦൦1 00൩൦൩ 
മ്മ (28൨10൦ 

10൦൩0൨ 

ജമ [ടു 6061 

1] 1491 

॥ ॥ 

€ ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങറം 
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അന്മവത്തനം ജേ ൧.0 ൭018. 0൩ 
ഘപ്ത്യകത ഞജ 06 01112201 0൩ 
സംസ്ലാരം ജ്ജ (71111176 
വാസനാവാഹാിം ജന് ജോ (6൩6 

സൂക്ഷ്രൂപം ാ ൫6൩0൬൭൬൦ 
& സുജന്മശാസ്ത്രം കജ 106൩8 
ജൈവപരിണാമം മ ()7ഗുമ്പിഠ 12൬01൨0൩ 
ൽ വിശിഷ്ടജൈവചരിണാമം അ ൫0൧൬൦7 07൦ 11൦01൮0൩. 

മുതലക്കണ്ണീര് 
മു ണ 

എല്ലറവരും കേട്ടിരിക്കും മുതലക്കണ്ണീരെന്ന വാക്കു്. ഇരയെ പി 
ടിച്ചു തിന്നുന്ന മുതല ദയ തോന്നിയിീട്ടെന്നവണ്ണും കണ്ണീരെഴ്േക്കുന്നു. “മുത 

ഘക്കണ്ണു"രൊഴു ക്കുന്ന മനുഷുരുമുണ്ടു'. ഉപദ്രവിച്ചശേഷം കപടമായി 

സങ്കടം നടിക്കുന്നവര്. പക്ഷേ ആക്കും ഉപദ്രവമൊന്നും ചെയ്യാതെ ശരി 
യായഡ മുതലക്കണ്ണൂീരൊഴ്ച ക്കുന്ന ചില രോഗികളണ്ടു”. മുതലയ്യ്കകേന്ന പോലെ 

അവക്കും ഭക്ഷണം വായില് ചെന്നാല് കണ്ണു നിറയുന്നു. കുടുകുടാ കണ്ണീ 

രൊഴുകുന്നു. (മുളകൊന്നും കൂട്ടാതെത്തന്നെ!) നിത്തുവാന് യാതൊരു മാഗ്ശു 

വുമില്ല. ലണ്ടനിലെ ഡോക്ടർ € ഗോറാഡിങ്ങ”വുഡി”നന്െറ ചികിത്സയിലി 

രിക്കുന്നവരാന്ത് ഈ രോഗികറം. വാതംകൊണ്ടു കേടു വന്ന മുഖത്തിലെ 

ചില ഞരമ്പുകഠം വീണ്ടും വളരുവാന് തുടങ്ങിയപ്പ്പോഠം ഉണ്ടായ ചില 

ടു ഫഘടങ്ങളാണീതിന്നു കാരണം. പുതുതായി വളന്ന ഞരമ്പുകളുടെ തന്തു 

൭൭0൦ വേണ്ടയിടത്തല്ലാ ചെന്നു പററീയതു”. കണ്ണുനീരഗ്രന്ഥിയുടെ ഞര 

മ്പുകറം ഉമിനര്ര്ഗ്രമ്ഥീയുടെ ഞരന്മുകളുമായി കൂടിച്ചേന്നു. ഒന്നു പ്രവ 

ത്തിക്കുമ്പോറം ഉടനെ മററതും പ്രവത്തിക്കുന്ന. ഭക്ഷണം വായിലെത്തു 

മ്പോം ഉമീനര്ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവത്തനം ഉയജ്ജസ്വലമാകണമല്ലോ? ഉട 

നെ അതോടുകൂടി വികടമായി ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട കണ്ണുനീര്ധന്ഥികളും 

ശക്തിയായി പ്രവത്തിക്കുവാന് തുടങ്ങുന്നു. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ സൂഖ 

ക്കേടിന്െറ കാരണം. പ്രകൃത്യാതന്നെ ഇപ്രകാരം വികടമായി ഘടിപ്പ്ീ 

ക്കപ്പെട്ട ഞരനമ്പുകളോടുകൂടിീയവയാണുമ് മുതലകറം. അപ്പ്പോഠം മുതലക്കു 

ഇണ റീരീനെറ കാരണം വൃക്തമായല്ലേ. 

94. 



സ്രൂവിദ്യാഭ്യാസം 

മാതൃഭാഷയിലുടെ 

ഡോ: എം. പി. പരമേശ്വരന് 3. ടം. (8) 2൨. 2. 

ഭാരതത്തിന്നു രാഷ്യീയസ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടറെത്താമസി 

യാതെത്തന്നെ ഡോക്ടര് രാധാകൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയില് നിയ 

മിതമായ സവ്യകലാശാലാവിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷന് ശീപാശ ചെ 

യ്കുകയുണ്ടായി: :*..പ്രാദേശീകമാഷ കളിലൃടെ ഉന്നതവിദ്യാ 

ഭ്യാസം നല്ക, അതേസമയത്തുതന്നെ ഏതാനും വിഷയങ്ങളോ, 

എ്റീല്ലാ വിഷയങ്ങളുംതനൊയോ, പൊതുരാഷ്ടഭാഷയിലൃടെ പഠി 

ക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്കു? അതിനും സയകര്യമുണ്ടാക്കു ക... .... 

പ്രാദേശികഭാഷകളടെയും രാസ്ട്ഭാഷയുടെയും ഉന്നമനത്തിന്നാ 

യി ഉടനടി നടപടികറം എടുക്കുക. ഇതിനു ദവണ്ടി എല്ലാ 

ഭാഷകളിലും സാങ്കേതികപദങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിമ്മിക്കുവാ 

നായി ശാസ്രുജ്ഞരും ഭാഷാവീദശ്ധരുമടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിററി 

ഉടന് നിയമിക്കുക........?? പതിനെട്ടു കൊല്ലങ്ങറംക്കു ഃശഷം 

ഡോക്ടര് കോഠാരിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള. വിദ്യാഭ്യാസകമ്മീ 

ഷ൯ വീണ്ടും ഇതേ ശിപാശതന്നെ ആവത്തിച്ചിരിക്കുന്മ. പത്തു 

കൊല്ലത്തിന്മള്ളിശ അത്തു നടപ്പ്ിലാക്കണമെന്മകൂടി പഠഞ്ഞീട്ടു 

൭ണ്ടന്നമമാത്രംം 

കഴീഞ്ഞ ഒന്നര പ്യാഴവട്ടക്കാലമായി ഭാരതീയഭാഷകളില് 

ശാസ്പരസാഫഹീത്യത്തിനു പറയത്തക്കു പുരോഗതിയൊന്നും ഉണ്ടാ 

മിട്ടില്ലെങ്കിഅ അതിനു കാരണം രാധാക്ടഷ്ണുന് കമ്മീഷ൭ന്െറ നി 
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ദ്ദേശങ്ങറംക്കു ഭാരതത്തിലെ ശാസ്രുജ്ഞതന്മാക്കിടയില് വേണ്ടത്ര: 

പ്രചാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ള തുതന്നെയല്ലേ? ആശങ്കകളും ഭയ 

ങ്ങളും കാരണം ഇതിനെ എതിര്ക്കുന്ന അധ്യാപകരും ശാസ്തൃ 
ജ്ഞരും ഇന്നും ധാരാളമാണു”. ഭാരതീയര്ക്കു പൊതുവേയുള്ളൊ 

ജു സ്വഭാവമാണു” *നമ്പൂരിശ്ശുങ്ക!?. ശങ്കതീത്തു പ്രവൃത്തിയിലേ 

റ്റെടുവാന് അവര്ക്കുള്ള ലൈമനസ്ൃം കുറച്ചൊന്നുമല്ല. അവരു 

ടെ ആശങ്കകറഠാക്കും ഭയങ്ങറാക്കും വല്ല അടീസ്ഥാനവുമുണ്ടോ.. 
വാസ്തവത്തില്? 

ആശയങ്ങറം പകരാനും അന്ഭവങ്ങറഠം പങ്കിടാനും ഉള്ള. 

ഒരു മുപാധിയാനെല്ലോ ഭാഷ. ഒരു സംഘം ജനങ്ങളാല് സാമാ 

ന്മായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വളന്മ കൊണ്ടിരീക്കുന്ന സംജ്ഞക. 

ളൂടെയും ശബ്ദങ്ങളുടെയും സമു ഹമാണെതു”. തൊട്ടിലില് കിടക്കു 

ന്ന കാലംമത്ലേ എതൊരു ശബ്ദുസമൂഹമാണു' കുട്ടിയുടെ കാതു 

കളില് വിഴുന്നതു” അതു കുട്ടിയുടെ തലര്ച്ചാറില് ഏററവും അ 

ധികം ശക്തിയായി പതിയുകയും അതിന്െറ 'മാതൃഭാഷ?യായി 

ത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അച്ഛുന്െറര്യാ അമ്മയുടെദയാ മാതൃഭാഷ 

യായിക്കൊള്ള, ണമെന്നില്ല ഈ സംജ്ഞാശബ്ദുസമൂഹം. അവരുടെ 

_ മാതൃഭാഷകഠം വൃത്യസ്ുങ്ങളാണൊൌങ്കില് പലര്പ്പ്ാഴും മൂന്നാമതൊ. 

രു ഭാഷയായിരിക്കും വിട്ടില് പൊതുവായി ഉപദയാഗിക്കുന്നതു. 

കുട്ടിയെ സ്സൂം ബെന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതൃഭാഷയും അതുതന്നെ. ജഞ്ങ 

നെ ഇംഗ്ലീഷ് മാതൃഭാഷ "യായിത്തിന്റിട്ടുള്ള. കുടുംബ ങ്ങറം 

ബോംബെപോലുള്ള പട്ടണങ്ങളില് ദുര്ലഭമല്ല. ചെറുപ്പായ 

ത്തില് വിട്ടില് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷഷ്ക്ും പയറമേ അയശ്പക്കു 

ക്കാരുടെ ഭാഷയും കുട്ടിയുടെ മേല് സാമാന്യം സ്വാധിനത ചെലു 

ത്തുന്ഃണ്ടു. വിദ്യാലയത്തിലെ ഒന്നരണ്ടു കൊല്ലത്തെ പഠനം 

കൊണ്ടു” ഈരണ്ടു ഭാഷകളിലും അധ്യയനമാധ്യമത്തിന്മ് ആവ 

ശ്യമായ പ്രായോഗികപരിജ്ഞാനം നേടുവാന് കുട്ടിക്കു സാധി: 

കഴ ന്നമ. 
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അധ്യയനമാധ്യമത്തിനു” ആവശ്യമായ ഗുണങ്ങളെ ഒന്തന്ന 

കുറഞ്ഞൊന്തു സൂ ചിപ്പ്ിച്ചേഷ്ണാം. ആവശ്യമുള്ള. പിജ്ഞാനത്രു 

പകന്മ കൊടു ക്ടത്തെക്ക ശേഷിയുള്ള തായിരിക്കണം അധ്യയന 

ഭാഷയെന്നാതു വൃക്തം. വിദ്യാത്ഥിക്കു”, പഠിപ്പ്ിക്കപ്പെടുന്ന ചി 

ഷയത്തിലേക്കാളേറെ അതവതരിപ്പ്ിക്കുനാ ഭാഷയിലേഷ്കും ശ്ര 

ഓപതിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന നില വരരുമെന്നതാണു'” മറെറാരു നിബ 

'സ്ധനം ഇംഗ്ലീഷിലുടെ സയന്സും മററ വിഷയങ്ങളും പഠിക്കു 

ന്ന വിദ്യത്ഥികറാക്കു പലര്പ്പ്പാഴചം ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവമാണ്ടി 

തു”. മാതൃഭാഷര്യാ, കുട്ടിക്ക് അതുപോലെത്തന്നെ പരിചയമു 

ള്ള മറെറാരു ഭാഷയാ ആയിരിക്കണം അധ്യയന മാധ്യമം എന്ന 

വിദ്യാഭ്യാസവിചക്ഷണര് പറയുന്ന തിതുകൊണ്ടാണു”. സ്്ൂറില് 

മാതൃഭാഷ അധ്യയനമാധ്യമമാക്കീയതും ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ. സ 

വൃകലാശാലകളിലും സാങ്കേമികവിദ്യാലയങ്ങളിലും അധ്യയനം 

മാതൃഭാഷ യിലാക്കണ മെന്നതിന്നു” ഇതാണു” കാരണം. ജുതിനെ 

എതാിര്ക്കുന്നചര് കുറച്ചൊന്മമല്ലു. പല കാരണങ്ങളും അവര് 

ക്കു ചൃണ്ടിക്കാണാിക്കാനുണ്ടാവും. സ്ണ്ൂളക്ള 'ല്പ്പ്യോലും അധ്യയ 

നം ഇംഗ്ലൂീഷിത് ക്കൂടെ യാക്കണാമെന്നു ച"ലര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടുതു 

ടഞ്ങീയിരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ വാദങ്ങറാക്കു വല്ല അത്ഥവുമുണ്ടോ 
ഫ്ര്ന്മ നോക്കാം. 

ഭാരതിയഭാഷ കളില് ശാസ്രൂസാങ്കേതികസാഫിതയത്തിന്ന്റെ 
നിലവാരം ഇന്ന്” അമിശോചനീയമാണൈനും അതിനെ ഉയ 
ത്തിക്കൊണ്ടുവരിക അസാധ്യമാണെന്നമം ചീലര് വാദിക്കുന്നു. 
““ബാഫ്യലാകത്തിലേഷ്ക്ത്തിനോക്കുവാന് നമുക്കാകെയുള്ള. 
ഒരു ജനല് ആണു” ഇംഗ്ലീഷ്. അതില്ലെങ്കില് അന്താരാഷ്ടീയ 
രംഗങ്ങളില് നാം ഒററപ്പെട്ടു3പോകും.......? എന്നിങ്ങനെ പോ 
കുന്നു ചിലരുടെ വാദം. കോഠാരികമ്മിഷ ന്െറ റിപ്പ്യോര്ട്ട” പൂ 
രത്തുവന്ന ഉടനെ ഒരു “അധ്യാപിക? പറയുകയാണു: € “കോളേ 
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ജുകളില് അധ്യയനമാധുമം പ്രാദദശികഭാഷകളാക്കുകയാണെ: 

കില് വിദ്യാത്ഥികറം താന്താങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കദറിച്ചു 
മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന സമുംചിതമനസ്ഥിതിക്കാരാവുകയും രാല്യൂം 

൧രിന്നഭിനാമായിത്തിരുകയും ചെയ്യും.?? ബോംബെയെപ്പ്യോലു. 

ളള നഗരപ്രദേശങ്ങളില് ഇപ്പ്പോഴം മാതാപിതാക്കുറം തങ്ങളുടെ 

കുട്ടികളെ 'ഇംഗ്ലിഷ "സ്കൂളുകളിലേയും അയഷ്ക്ുവാനാണു” ആഗ്ര: 

ഹിക്കു ന്നതു”. ഇതില്നിന്നും ഇംഗ്ലീഷുമാധ്യമത്തിലൃടെയുള്ള. വി 

ദ്യാഭ്യാസമാണു” ഒരു വിഭാഗം പൊതുജനങ്ങറം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതു” 
എന്ന വരുന്തമ............ 

ഭാരതിയ ഭാഷകളിലെ ശാസ്പസാഹീത്യത്തിന്െറ നിലവാ- 

രം ഉയത്തുവാനാവശൃമായ ഭഗീരഥപ്രയത്നം മനസ്സില് കണ്ടു 

ഭയ്റെട്ടിട്ടാണു” ആഭ്യത്തെ കൂട്ടര് ഇംഗ്ലീഷല്പാതെ നമുക്കു ശരണ. 

മേതുമില്ലെന്ത വാദിക്കുന്നതു”. ശ്ക്ൂടകളിരകൂടി അധ്യയനമാധ്ൃ 

മം ഇംഗ്ലഷാക്കി മാററണമെന്ത് അപര് ആവശ്യപ്പെടുന്ന. തി 

രഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ന്്രനപക്ഷത്തീരമാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസം നല് 

കേണ, ഫ്ിങ്കില് ഇതു സാധ്യമായഷ്കണ്ാം. ഭാജതത്തിലെ ലെഫ 

കോട വിദ്യാത്ഥികളെ ഇംഗ്ല്ലീഷിലൂടടെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതു 

സാധ്യമല്ല. ഇപ്പ്യോഴുള്ള വിദ്യാത്ഥികളിശ ഒരു ശതമാനംപോ 

ലും ഇംഗ്ലീഷ' മാധ്യമത്തിലൂടെ പഠിക്കുന്നില്ലെന്നു ഓര്ക്കുക. 

മററു രാഷ്ടങ്ങളിലെ ശാസ്രുപൃയരോഗതിീയെ €ഭന്നാക്കിക്കാണു 

വാനുള്ള. ജനലാണു ഇംഗ്ലീഷ് എന്നതു വാസ്മുവംതന്നെ. 

പക്ഷേ വിജ്ഞാനത്തിലേഷ്ണു ള്ളൂ. പ്രധാനകവാടം മാതൂഭാഷയാ 

ണു” ഫ്എ്ന്ന മറക്കുരുതു”. 19ാംനൂററാണ്ടിലും ഇജരുപതാംനൂററാ 

ന്ദി൭൯െറ ആദ്യത്തിലും ജമ്മന് ഭാഷയായിരുന്മ എല്ലാ യൂറോപ്യന് 

രാഷ്ടഞ്ങറാക്കും വിജ്ഞാനത്തിന്െറ :ജനവാതില്?. പക്ഷേം 

അവരാരുംമനൊ അതിനെ അധ്യയനഭാഷയായി അംഗീകരി 

ച്ചിരുന്നില്ല. ജംഗ്ലീഷിനെ പാടേ തള്ളിക്കളുയണമെനാല്ലാ പ 
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റയുന്നതു”. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു മഹാമുഡ്തയായിരിക്കും... 

വിദേശ ഭാഷയെനാ നിലഷ്ക്കോ പൊതുഭാഷയെന്ന നിലഷ്ക്ുംത. 

ന്നെയോ നല്ലൊരു നിലവാഭംവരെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടു. 

പക്ഷേ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യയനമാധ്യമമാക്കേണ്ടതില്ലം. 

പ്രാദേശികഭാഷകളുടെ അഭിവ്ൃദ്ധിയോ, അതിനെപ്റ്ററി 

യുള്ള ചിന്തയോ രാപ്മൃത്തിെറ ഐക്യം നശിപ്പിക്കുമെന്ന വാ 

ദം അത്ഭുതാവഫംതനൌൊ. ഓരാ പ്രദദശത്തയും ഭാഷ, സം. 

സ്ത്രാരം, സമ്പത്തു” എന്നിവയുടെ സമീകൃതമായ അഭിവൃദ്ധിയും ഇ 

തിന്ത” അന്യോന്യം കടപ്പ്ാടുണ്ടൈന്നുള്ളു ബോധവും മാത്രമേ രാ 

്ടരീയൈക്യം ഉറവപ്പ്യിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ, ഒരു പൊതുഅധ്ൃ 

യനഭാഷകൊണ്ടു, അതു” ഇംഗ്ലീദഷാ ഫിന്ദീയോ ആയിക്കൊ/ 

ള്ൂട്ടെ, രാഷ്ട്രത്തിന്െറ ചരിദ്രവാസനയെ സിമന്റിട്ടുറപ്പ്തിക്കാമെ 

ന്നതു വ്യാമോഹഫംമാത്രമാണു”. ഇ്പ്യോഠം കോളേ ജൂകളില് 

പൊതുവായുപയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയീലൃടെ വിദ്യാഭ്യാ 

സം ലഭിച്ചു ഒരു മാന്യന് __ബോംബെയിലെ ഒരു മുനിസിപ്പല് 

കയണസില --- അടുത്ത കാലത്തു നഗരത്തില് ജലക്ഷാമമുണ്ടാ 

യവ്വ്യോറം പറഞ്ഞതെന്തെന്നോക്കുക: *4മറാത്തികളല്ലാത്തവ 

രെല്ലാം ബോംബെ വിട്ടു മപോകര്ട്ട!?? ഭാഷയാണു” ചഛിദ്രത്തിനു 
കാരണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു ശരിയായ കലബ ത്തന 

ന്ന്ം ഒഴിഞ്ഞു മാറുകമാത്രമാണ്ട്. 

ഇലപ്പ്യാറം രക്ഷിതാക്കന്മാര് മങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ “ഇംഗ്ലീ 

"ഡ്്ൂളുകളിലേഷ്ണയയ്യുഛവാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നതില്നിന്ത പ്രാ 

ദേശികഭാഷകഠം പോഷിീപ്പ്യിക്കേണ്ടെന്നു വരുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ” 

മാധ്യമര്ത്തോടുകൂടി പല 'പ്രൈഖററ് 'സ്ണ്ണുടുകളുമായി തട്ടിച്ചു 

നോക്കുമ്പോറം പ്രാദേശികഭാഷയില് പഠീപ്പിക്കുന്ന മിക്ക “സ 

ക്കാ൪സ്്ൂുളകളിലേയും നിലവാരം തുലോം ശോചനീയമാണു.. 

പോരാത്തതിനു”, ജപ്പ്യോഴം സവ്ൃകലാശാലകളില് ഇംഗ്ല്ലീഷാ 
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ശാസ്രൂഗതി 1 

ബോല്ലോ അധ്യയനമാധ്യമം. ഈവക ചിന്തകളാണു” മാതാപി 
താക്കളെ ഇപ്പകാരം പ്രേഴിപ്പ്ിക്കുന്നതു”. 

എതെങ്കിലും ഒരു പ്രശൃത്തിന്നു പരിഹാരം കാണണമമന്നമു 
വരുമ്പോറം നമുക്കു മുമ്പു” ആരെങ്കിലും ആ മാതിരിയൊരു പ്രശു 
ത്തിനു” ഉത്തരം നല്ലിയിട്ടുഭണ്ടാ എന്നാരായുക സ്വാഭാവിക 

മാണു”. ഇന്ത നമ്മെ കുഴക്കന അതേ പുശ്ശംതന്നെയായിരുന്നു 

46 കൊല്ലും മുന സോചീഷററ'യൂണ്ടിയന്നു നേരിടേണ്ടിവന്നതു', 
ഇപ്പ്യോഴുള്ള. പതിനഞ്ചു പ്രധാനഭാഷ കളില് രണ്ടുമൂ ന്നെണ്ണുമെ 

ഴികെയ്യള്ള തെല്ലാം നമ്മുടെ ഭാഷ ദംളേക്കാറം എത്രയോ താഴ 

നിലയിലായിരുന്മം ഇന്നാകട്ടെ ഓരോ പഴരനും പി. ഏച്ചു”. 

ഡി.ക്കുള്ള പ്രഖബന്ധംപോലും അയാളുടെ മാതൃഭാഷയില് സമ 

പ്പ്രിക്കാവുന്നതാണു”. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ഒശാബ്ദങ്ങള ലായി 

സോവി യററ്യൂണിയനിലുണ്ടാകുന്ന അഭൂത പൃവ്വമായ ശാസ്രൂപു 

രോഗമിയില് പ്രാദേശികഭാഷ കളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കു നല്ല പടം 
ണ്ടും” ഏന്ന കാണാം. 

സവ്വകലാശാലകളില് അധ്യയന മാധ്യമമാക്കുന്ന പ്രശ 

മൊഴിച്ചുനിത്തിയാല്ത്തന്നെ പ്രാദേശികഭാഷകളിലെ ശാസ്ത 

സാങ്കേതികസാഹിതൃത്തിന്െറ വളച്ച അത്യാവശ്യമാക്കുന്ന മ 

൨൮ പല സംഗതികളമുണ്ടു. ഏതൊരു കാലത്തും ജനങ്ങളി 
ലെ നല്ലൊരു ഭാഗം സവ്വകലാശാലകളില് കയറാത്തവരായിരി 

ക്കം. സ്ക്രൂടകളില്നിന്നവര് നേരെ നിമ്മാണാത്മകപ്രവൃത്തിക 

കിര പ്രദഖശിക്കുന്നു. ഈ വ്യാവസായികയുഗത്തില് ഏമൊ 

രു പ്രവൃത്തിക്കും കുറച്ചെങ്കിലും സാങ്ജേതികപരിജമ്താനം ആ 

വശ്യമാണു”. ഇവരുടെ അറിപൂ സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള വാസന 

യെ മുടിക്കു പചാനനുചദിക്കാതെ പടിപടിയായി വളത്തിക്കൊ 

ണ്ടുവരണം. ഭാവിയിഞ്ള്ല പളമെയധികം ശാസ്ത്ര ട്ഞേന്മാരും നി 

മ്മാണോവിദശ്ധരും കണ്ടുപിട്ടത്തക്കാരും ഇവരുടെയിടയിലു ണ്ടാ 

40 



ശാസ്രുപിദ്യാഭ്യാസം മാത്രഭാഷയിലൂടെ 

തും. മാതൃഭാഷയിലു ടെയല്ലാതെ അവരുടെ വാസനകളെ വിക. 

സിപ്പ്യിക്കുക സാധ്യമല്ല. ആയതിനാല് ഭാരതീയഭാഷകറം ശാ 

സൂസാങ്കേതികശാഖ കളില് പൂരോഗമിക്കണ മെന്നതു“” അടിയ 
ത്തിരപ്രശ്ശുംതന്നെയാണു'. 

വ്യാവസായികമായി പുര്രാഗമിച്ചിട്ടുള്ള അന്യരാജ്യങ്ങ 

ളില് ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തോടൊപ്പും തനെ ശാസ്പസാഹിത്യവും 

വളന്മവന്നതിനാല് ഭാഷയുടെ വള അവകക്കാരു പ്രത്യേക 
പ്രശൃമായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്ഥിതി അതല്ല. ആധുനികശാ 

"സ്ററസാങ്കേതികവിജ്ഞാനം നമുക്ക ലഭിച്ചതു” ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ 

യാണു" രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടും വീദ്യാഭ്യാസത്തിനു 

നമുക്കു ഇംഗ്ലീഷിനെത്തന്നെ ആശ്ര യിര്ക്കേണ്ടിവന്നമു. ഭാഷയെ 

വളത്തുനാ കാര്യത്തില് നാം വേണ്ടത്ര ശുഷ്ാന്തി കാണിച്ചില്ല. 

ഭാരതീയഭാഷകറഠാക്ക” ഏതു ശാസ്ൂശാഖരയേയും വൈദശ്ധൃയ 

ത്തോടുക്കൂടി കൈകാഠ്യം ചെയ്യുവാന് വേണ്ടത്ര കഴീപുണ്ടാക്കുക 

എന്നതാണു് നമു ക്കിഃപ്പോറം ചെയ്യാനുള്ളതു”. മററു ഭാഷകളില് 

രണ്ടു മൂന്നു നൂററാണ്ടുകളിലുണ്ടായ പുരോഗതി ഭാരതിീയഭാഷക 

ളില് പത്തിരുപതു കൊല്ലത്തിനുള്ളില് ഉ ണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്മ. 

അസാധാരണമായ ഈ പ്രുശ്ുത്തെ നേരിടുചാന് അസാധാരണ 

ങ്ങളായി മാഗ്ലുഞ്ങര്ം അവലംബിച്ചു തീരൂ! 

ഭാരതത്തിലെ ഓരോ അധ്യാപകനും, .ഓദരാ ശാസ്ത 

ഞനും ഓരാ ബുദ്ധിജീവിയും ഒരു ജീവന്മഠണെപ്രശ്മ മമന്നനില 
യില് ഇതിനെ നേരീട്ടാലേ ഉദ്ദേശിച്ചു ഫലങ്ങളുണ്ടൊക്ൂ. സ 

ക്കാരിനെറ നിയമങ്ങളും ആഫ്വാനങ്ങള മെല്ലേ ഇവരുടെ സ 
ഫകരണൊമിട്ലെ കില് വിഫലങ്ങള ത്രേ: വിഷ മങ്ങറം പചതാണു. 
മിക്ക ഭാഷകളിലും ആവശ്യമായ സാങ്കേമികപദങ്ങ ളാ ശാസ്ര്ൂ 

വിഷയങ്ങറം പ്രുത'പാദിക്കു വാന് വേണ്ട ശൈലികളോ ഇല്ല. 
കത്േഭാഷയിലൂടെ സാങ്കേയികവിഷ യങ്ങളെ ചച്ച ചെയ്യുവാന് 
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കഴിവുള്ള വര് ചുരുക്കമാണു', സ്്രൂളകളിലെ ശാഷ്റ്രഗ്രന്ഥങ്ങറം- 
തന്നെ വളരെ മേശമായ നീലവാരം പുലത്തുന്മ. പുറമേയുള്ള. 

വായനയും 3കാളേജ്ളുകളിലേഷ്ണും വേണ്ട ശാസ്രൃഗ്രന്ഥങ്ങള? 

ഒ്ലെന്നത ന്നെ പറയാം. സവ്യകലാശാലകളില് മാതൃഭാഷയിലു 
ടെ പഠിപ്പിക്കുവാന് കഴിവുള്ളവര് ഇല്ല. പൃസ്തുകങ്ങറം എഴുതു 

കയുഠ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവര് മാതൃഭാഷയിലൂടെ അതു, 
ചെയ്യുവാന് കഴിവില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ശാസ്ത്ര, 

സാഫിതുത്തില് പുര്രാഗതിയുണ്ടാകുനാതെങ്ങനെ? ശാസ്ത്ര, 

മ്േഞേനും അധ്ധയ്യാപകനും എല്ലാം ഈ സംഗതി വ്യക്തമായി മന. 

സ്സ്ിലാക്കിയേ തീരൂ. രാജ്യത്തിന്െറ നാനാഭാഗങ്ങളിലായി 

പ്രവൃത്തിയെടുത്തുവരുന്ന ഇവരെ ഈ ആസ്പന്നാവസ്ഥ മനസ്സ്സ്' 

ലാക്കുകയും സ്വമാതൃഭാഷകളലൂടെ ശാസ്രരധിഷയത്ങറം കൈ. 

കാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള. ശേഷിയാജഇജിക്കുവാ൯ പ്രേരിപ്പ്പിക്കുക. 

യൂം ചെയ്യണം. ഇതിനായി ആവിഷ്ടരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു: 
പരിപാടി ചുരുക്കത്തിരു വീപരിക്കട്ടെ: 

1, രാജ്യത്തില് തലങ്ങും വിലങ്ങുമായി എല്ലാ പട്ടണങ്ങ. 

ളിലും ഗ്രാമക്ര്ൂങ്ങളിലും ശാസ്പുസ്സാഹിതൃത്തിനെറയും പരി. 

ജ്ഞാനത്തിനെറയും അദിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി പ്രവത്തിക്കുവാനായി 

സംഷടനകറം ഉണ്ടാക്കുക. ഷ്കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെ. 

യും അധ്യാപകന്മാരെയും, വ്ൃവസായശാലകറം, ഗചേഷണാശാ 

ലകഠം മുതലായിടങ്ങളില് പ്രധൃത്തിയെടുക്കു ന്നവദരയും സാഹി. 

തുകാരന്മാരേയും മറെറല്ലാ ബുദ്ധിജീവികളേയും ഈ പ്രസ്ഥാന 

ത്തിലേഡ്കു, കൊണ്ടുവരണം. ലോംബെ, കല്ക്കട്ടാ മുതലായ ന 

ഗരങ്ങളിത ഓരോ ഭാഷഷ്ക്ലയം പ്രത്യേകം സംഘടനയുണ്ടാക്കാവു. 
നനതാണു”. 

2. ഓരോ സംഘടനഷ്കുയം സ്വന്തമായ ഒരു ഗ്രന്ഥശേഖെ 

അമുണ്ടായാല് നന്ന്. അതില്, ആ ഭാഷയില് പ്രസിദ്ധംചെയ്തുി 
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ട്ടുള്ള ഫ്ഠില്ലാ ശാസ്രൂസാദങ്കതികഗ്രന്ഥങ്ങളും ഏതാനും ശബ്ബകോ 

ശങ്ങളം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ധാരാളം അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സം 

ഫടനദയ്ക്കു ഇതിനു കഴിപുണ്ടാകൂ. മാതൃഭാഷയിലൂടെ ശാസ്രൂം 

കൈകാഴ്യം ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രഥമപരിശിലനം ഈ പുസ്തക 

ങ്ങറം വായിക്കുന്നതില് നിന്നു ലഭിക്കുന്ന. 

9. മാസത്തിലൊരിക്കുമവിതമെങ്കിലും ശാസ്ത്വിഷയ 

ങ്ങറംക്കു വേണ്ടി ചച്ചായോഗങ്ങറം കൂടുക. സംഘാംഗങ്ങറം ത 

യ്യാറാക്കിയ പ്രഖന്ധങ്ങളാണു” അതില് അവതരിപ്പ്റിക്കുന്നതു”. 

മാതൃഭാഷയില് ശാസ്രൂവിഷയങ്ങറം കേറംക്കുക, പറയുക, എഴു 

തുക എന്നിവജ്കകെല്ലാം ഇങ്ങനെ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നു. 

4. പരക്കേ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സാങ്കേതികപദതങ്ങറം 

കറവായിഴിക്കേ പുതുതായി ഉപയോഗക്കുപ്പെടുന്ന പദങ്ങറം 

പ്രചരിപ്പുിക്കുചാനും തെളിമപ്പെടുത്തുവാനും ജവിടെ സാധിക്കു 

ന്നതാണു. 

ദു് 

൭9. ആനുകാലികങ്ങളായ പ്ുസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെ 

സാമാനൃജനങ്ങറംക്കിടയില് ശാസ്രരപരിജ്ഞാനലും ശാസ്ര്രീയ 

വിക്ഷണഗതിയും വളത്തുവാന് പരീശ്രമിക്കു ക. 

6. പല ഭാഷകളുടെയും സംഘടനകളള്ള ഇടങ്ങളില് 

ചിലദ്്യോഠം ഒരുമിച്ചുള്ള. യോഗങ്ങറം കൂടി അന്യോന്യം സഹാ 

യിക്കുകയും കഴിയുന്നതും ഏകീകൃതമായ സാഭങ്കേമികപദത്ങറം 

സ്വീകരിക്കുവാ൯ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം. 

ഇങ്ങനെ കാലക്രമത്തില് മാതൃഭാഷയെ പ്രയാസമന്നയ 
ശാസ്രു ചച്ചകറാക്കു” ഉപയോഗിക്കുവാന് കഴിവുള്ളവരുടെ ഒരു 
നല്ല “സേന്യുണ്ടാക്കുവാ൯ സാധിക്കുന്നതാണു”. ഇവരായിരീ 

ക്കും ഭാഷയിലുണ്ടാകുന്ന വിപ്പചത്തെ നയിക്കുന്നചര്. ശാസ്രൂ 

ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പൊതുവില് അഞ്ചായ തരംതിരിക്കാം: 
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ശാസ്രൂഗതി 

1) സ്ണൂംപൃസ്ലകഞ്ങഠം. 

2) കോളേജ പുസ്തകങ്ങറം. 

9) ഗലേഷകഷഗ്രന്ഥങ്ങറം. 

4) കുട്ടികറംക്കുള്ള സാമാനൃയശാസ്രും. 

5) മുതിനാവര്ക്കുള്ള സാമാനുശാസ്ധൂം. 

അഖിലേന്ത്യാഅടിസ്ഥാനത്തില് ശാസ്രൂ ജങ്ഞരും വിദ്യാഭ്യാ 

സവിചക്ഷണരും അടങ്ങിയ ഒരു ഉപദേശകസമിതിയുടെ സ 

ഫായര്ത്തോടുകൂടി ഇന്നയിന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്രയിത്ര പുന്ന 

കങ്ങറം വേണം, അവയുടെ നിലവാരം എന്തായിരിക്കണം മു 

തലായവഖയൊക്കെ ' തീരുമാനിക്കാം. ഇതിന്െറ വിീശദാംശത്ഭ 

ളീലേഷ്കം കടക്കുന്നില്ല. 

മലയാളഭാഷയിലെ ശാസ്രൂസാഫിയ്യത്തെ ഉയത്തിക്കൊ 

ണ്ടുവരുവാനും ജനങ്ങറംക്കിടയില് ശാസ്രുപരിജ്ഞാനം പത്തു 

വാനും വേണ്ടി പ്രവത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണു” കേരളശാ 

സ്രുസാഹിത്ൃപരിഷത്തു”. അതിന്െറ പ്രവത്തനങ്ങളിലൊന്ന 
ത്രേ “ശാസ്രരഗതി?യുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം. പരീഷത്തിന്മു” 

ബോംബെയില് ഒരു ശാഖയുണ്ടു”. ശാസ്തൂസാങ്കേതികരംഗങ്ങ 

ല് പ്രവത്തിക്കുന്ന വളരെയധികം മചയാളികളള്ള ഒരു പട്ട 

ണബൊമാണു”് ബോംബെ. 1966ചേ ബോംബേശാഖ ആരംഭിച്ചു 

കൂ വെങ്കിലും 60. രപ്പുരം അംഗങ്ങളണ്ടിപ്പ്യോഠം. ഇമേചരെ 

യായി ആറു ചച്ചായാഗങ്ങറം കൂടുകയും പത്തു പ്രഖെന്ധത്ങറം 

അവതരിപ്പ്റിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മലയാളത്തീല് ഒട്ട കെയുള്ള. 

200 ശാസ്രൂഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മൂന്നീലൊന്നള്ള ഒരു ഗ്ര൩്ഥശാലയുമു 

ണ്ടു”. ഇപ്രകാരമുള്ള. ഗ്രന്ഥശാലകറംകൊണ്ടു മെച്ചും പലതാ 

ണു”. ശാസ്തുഗ്രന്ഥങ്ങറം എത്തേണ്ടവരുടെ പക്കല് ഏഎത്തുകമാ 

ത്രമല്ല, അവയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്മ” ഒരു പ്രചോദനം 
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ശാസ്രൂഖിദ്യാഭ്യാസം മാതൃഭാഷയിലൂടെ 

നല് കുകകൂടിയാകുന്മ ഇതു”. കേരളത്തിലുള്ള ശാഖകളുടെ പ്ര 

വത്തനം മുയജ്ജിതപ്പെടുത്തുകയും ശാഖകളില്ലാത്തിടങ്ങളില് പു 

തുതായി ശാഖകറം സ്ഥാപിക്കകയും പേണം. രണ്ടുപേരുണ്ടെ 

ആല് ഒരാറാക്കു മറേറയാളില്നിന്നു പലതും പഠിക്കാവുന്നതാ 

ണു. അത്രയും അംഗങ്ങറം മതി ഒരു ശാഖ തുടങ്ങുവാന്! കേഴ 

ളത്തില് ഫൈഡ്ത്തൂളുകളും കോളേജുകളും ഉള്ള ഘ്എീല്ലാ പട്ടണത്ങ 

ളിലും ഇപ്രകാരം ശാഖകറ്ം രൂപീകരിച്ചു പരിഷത്തിന്െറ പ്ര 

ചത്തനം വിപുലമാക്കണം. സേതുബന്ധത്തില് അണ്ണ്ണാരക്കു 

ണ്ണ൯ തന്നാലാവതു ചെയ്തപോലെ എല്ലാവരും തന്നാലാവതു 

ചെയ്യുകയാ ണെങ്കില്... പ്രവത്തീക്കുവാന് തുടങ്ങിയാലറിയാം ഇ 

തു കുറച്ച്യൊന്നുമല്ലെന്മ” __വിജയം നിശ്ചയമാണ്. 

ഉദരത്തിലൊരു റേഡിയോയിലയം 

ച്വില തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവമറിയുവാന് വയററിലെ 

താപനില, അമൃത മുതലായ പല വിവരങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ടു". ഡോക്ടര് 
ഇവയെ അളക്കുവാനുള്ള ഉപകരണങ്ങറം വായിലൂടെ ഭക്ഷണനാളംവഴി 

വയററിലേയ്ക്തിറക്കുന്നു. രോഗികറംക്കു വളരെ അസുങകരമായ ഒരേപ്പ്യാ 
ഭാണിതു”. സോവിയററ് ഡോക്ടര്മാര് ഇതിന്നു” ഒരു പോംവഴി കണ്ടു 

പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെറിയൊരു ഗുളിക. അഭ്ധചാലകങ്ങളുടെ സഹായ 
ത്തോടുകൂടി പ്രവത്തിക്കുന്ന ഒരു റേഡിയോനിലയമാണിതു*. രോഗിക്കു" 
അതു വിഴുങ്ങുവാന് പ്രയാസമില്ല: വയററില് ചെന്നുപററുന്ന അതു താ 
ചനില, അമൃത മുതലായവയെല്ലാം റേഡീയോതരംഗരൂപത്തീല് പ്രക്ഷേ 
പണം ചെയ്യുന്നു. 272 മണിക്കൂറോളം വയററീന്നുള്ളീല് കേടു വരാതെ 
പ്രവത്തിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടവക്കു". രോഗനിണ്ണയത്തിന്നായുള്ള പുതിയ: 
കരുക്ക ളില് പൂതിയ താണീതു*! 
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പഠിച്ച മണ്ടന്മാ൪ 

ബാലകൃഷ്ണകരുണാകര൯ന്നായര് 

ഉപരിപഠനം അലയടിക്കുകയാണിന്നു”. “പഠിക്കണം, 

പഠിച്ചു മിടുക്കരാകണം, അതിനിടയാക്കു മാറാകണാ??__ഇതാ 

! ണ്” ഇന്നത്തെ ഇളംതലമുറയുടെ മുറവിളി. 

ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അന്വദിച്ചുകിട്ടിയെങ്കിലും വിദ്യാക്ഷേ 
തരങ്ങളില് പ്രചേശിക്കുന്നതിനശ കോഴ കൊടുക്കാതെ കഴിയുക 

വിഷമം ആണു. പഠിത്തത്തിനുള്ള. ചിലവും വളരെ വളന്നിട്ടു 

ണ്ടു. പഠിച്ചാലൊട്ട പാസ്സ്ാവുകയുമില്ല. പകുതിമുക്കാലും തള 

ന്മപോകും. പിന്നെ ട്ൃര്ട്ടാറിയലിലെ പഞ്ചകമ്മമായി. ഇ 

തെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പാസ്സായാല് __ പാസ്സായാല് എനര കിട്ടും? 

“ലീടു വിറവും ഡിഗ്രി നേടിക്കൊണ്ടാല് വീടു പിന്നാ 

ഡിഗ്രി നേടിക്കൊള്ളം?? എന്നൊക്കെ പണ്ടു പലരും വിശ്വസി 

ച്യിരുന്നു. അന്ത പത്തിനും പതിനഞ്ചിനും പണിക്കു കയറി 

യപച്ചരൊക്കെ പണുക്കാരുമായി. ആനയും അമ്പാരിയുമായി ഒരു 

കാലത്തു ബിയെക്കാരെ എതിരേററിരുന്മ. /'ബിീയെ എന്ന 

മനോജ്ഞമായ മഫിതസ്ഥാനത്തില്?? മകന് എത്തുന്ന നാഠം 

കാണാന് ഇടവരാതെ പോകുമോ എന്ത് ആസന്നമരണര് ചി 

ന്തിച്ചു വിഷമിച്ചിരുന്നു. ““കണ്ണ്ണൊന്നു പോയാലും കണ്ണാടി വ 

ച്ചാലും പൊനാമ്മച്ചരീ! ഭത്താവു ബിീയ മതി?? എന്നു പ്രായമായ 

പെണ്കുട്ടികറം പ്രലപിച്ചിരുന്നു എന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടു”. ആ കാല 

മൊക്കെ പോയി. ആണ്ടില് ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേര് ഇന്നു 
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ആവീയേ പാസാകുന്ണ്ടു” ഇന്ഡ്യയില്. കണ്ഡക്ടര് ഉദ്യോഗവും 

കാണ്സ്റ്റബിറംജോലിയും കിട്ടാതെ ആയിരിക്കുന്ന ബിരുദുകാര് 

ക്കാ. ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങറംക്കു വന്നാ വിലകേടു നോക്കുദണ! 

ജുതൊക്കെയാണൊങ്കിലും €(അജരാമരചത് പ്രാജ്ഞായ, വി 

ക്യാമത്ഥം ഗ്രഫഹീത്ൃയയേല്?? എന്തു പാഞ്ഞമാതീരി വിദ്യാത്ഥി 

കഠം മുദന്നറുകയാണു”. ജനസംഖ്യയനുസഭിച്ചു കേരളത്തിലേ 

പ്പ്പോലെ ഇത്രമാത്രം (ബിരുദിനു പഠിക്കുന്ന വിരുതര്? ഇന്ഡ്യ 

“യില് മറെറാരു സംസ്ഥാനത്തിലും ഇല്ല. ഒരുപക്ഷേ ലോക 

ത്തില് മറെറങ്ങ3പാലും കണ്ടില്ലെന്നും വാം. എഴുപതും എണ് 

പതും ശതമാനം കുട്ടികറം മററിടങ്ങളീല് ജയിക്കുനു. പക്ഷെ 

ൂന്നിലൊന്നപോലും കേരളത്തില് ജയിക്കുന്നില്ല. ഇതു് ആ 

ലോചിക്കുമ്പോഴാണു” മോഷ്ക്കോഷ്ണും; പോണ ഈ കന്നിപ്പുട 

ന്നമ്മെ അമ്പയപ്പിക്കുന്നതു”. നെടപ്പാളിയനേപ്പോേോലൈ. 

ശാസ്രൂത്തിന്റെറ വിത്താണ്” ഇന്നു്” അധീകവും വിളയുന്ന 

തു”. കലയഷ്കു; പണ്ടേ കമലയുമായി സ്വഠച്ചേച്ച ഇല്ല. അതു 

കൊണ്ടു പണമുണ്ടാക്കുവാന് ശാസ്രമാണു” ഇന്നു പഠിക്കുന്നതു”. 

പണെമിറക്കുവാന് കഴിയുനനാചര് വൈദുശാസ്രവും എന്ജിനീയ 

ീങ്ങും പഠിക്കാ൯ പോകുന്നു. അല്ലാത്തചര് ബിഎസ്സസിക്കും എ 

മ്മെസ്സിക്കും. അഞ്ചാറു കൊല്ലം കൊണ്ടു" ഈ പരിീക്ഷകഠം പാ 

സ്ഡാകുന്നവരുടെ നില എന്താണെന്നു നോക്കുമ്പോഴാണു” ചങ്ക് 

ഇടിയുന്നതു”. 

1901_ചെ ജനഗണനയോടനുബന്ധിച്ചു ശാന്രം പഠിച്ച 

“വരുടെ ഒരു പ്രത്യേകപഠനവും നടത്തുകയുണ്ടായി. അതില് 

എം. എസ്സ്റീയും ബി. യീയും എം. ബീബീ യ്െസ്സറും ജയിച്ചുവരു 

കടെ ശമ്പളക്കുണക്കുകളും തിട്ടപ്പെടുത്തി. അവയില്നിന്നു ചീല 

ത്വിചരങ്ങറം പരുവപ്പെടുത്തി താഴെക്കൊടുക്കുന്നു : 
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ശസ്ൂഗതി 1 

(പഠിപ്പേപന്നവരുടെ വരുമാനം 1961ല്) 

റിയും കി 
മാസശമ്പളം കുറെ പീ യെസ്സും അതി 

ം പിയെച്ചു ഡീ സു 
യെച്ചു"ഡിയും ലപ്പ്ൂറവും 

190_ ല് കുറവു” ഴു | 0.2 റല മതേ 

കാ 19.2 2.8 11.0 
(00) ല് 41.4 28൦1 24.3 
400 67.6 44.6 46.3 
500 ന റു. 90.0 64.1 

൫0% ൭! 98.1 14.0 90.8 
1000 ക 94.0 88.6 ൫9.6 

1000 _ അ കൂടുത | 0.0 14.4 0.6 
1000 പി 2.9 6.9 9.5 

മറ 1.2 9.0 9.0 

ജവിടെ ഏമ്മെസ്സീക്കാരുടെ കൂട്ടത്തില് പത്തിചൊദന്നാളം 

പരീയെച്ചു"ഡിക്കാരും ഉറംപ്പെടും. അതുപോലെ ബീിയിക്കാരില് 

ഫ്എമ്മീയും പിീയെച്ചു ഡിയും. തരേതമ്യേന അവരുടെ സാംഖ്യ 

കുറവാണു” എം ബ്ബിഖെസ്സുകാരില് എമ്മാര്സീപ്പ്ിയും എ, 

ഫാര്സീയ്െസ്സസും എീമ്മെസ്സ്സും എംഡീയും വേറെ ഡ്മിപ്പോോമകഠം 

എടുത്തവരും എല്ലാം ഉണ്ടും ആകെ ഉള്ളവരില് എത്ര ശത 

മാനം ആളുകളുടെ ശമ്പളം ആറിലും ആയിരത്തിലും മററും കുറ. 

വാണു” എന്നാണു” മുകളിലത്തെപ്പുട്ടിക കാണിക്കുന്നതു”. 

നമുക്കു ഇയ കണക്കുകളുടെ ഉള്ളു കള്ള. കറം ഒന്നു സൂക്ഷി 

ച്ചുനോക്കാം. ആദ്യമായി കാണുന്നതു” ഈ പരീക്ഷകളില് ജ. 

യിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തില് ൯ആ൮രൂപായില് കുറഞ്ഞ മാസശമ്പളം, 

കീട്ടന്ന കുറേപ്പേര് ഉനണ്ടൈന്നുള്ളതാണു'. എമ്മെസ്സറികളില് (ആ. 

ഹിലൊന്നം) എം ബീബിീയെസ്സസറുകാരില് രണ്ടേമുക്കാല് ശതമാന. 
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പും (മുപ്പുത്തഞ്ചിലൊന്നും) ഇഷ്ട്ടത്തിൽ പ്പെടുന്നു. ബിയിക്കാരും 
ഇല്ലെന്നില്ല. 

 നാനൂ൨ രൂപയില് കുറവുശമ്പളമുള്ളവരാണു” ശാസ്രുജ്ഞ 

ന്മാഠീല് മൂന്നില് രണ്ടു ഭാഗവും. എഞ്ചിനീയര്മാരിലും ഡാക്ടര് 

മാരിലും ഇവര് പകുതിയാടടുത്തു വരും. പല സവ്ൃകലാശാല 

കളിലും ലക്ചറന്മാരുടെ ശമ്പളം തുടങ്ങുന്നതു നാനൂറുറുപ്പ്റിക 

യിലാണു”. ഈ നാനൂറില് കുറഞ്ഞവരെല്ലാം അടുത്ത കൊല്ല 

ങ്ങളില് ബിരുദുപട്ടം കെട്ടിയവരാണ്െന്ത ശരിക്കുരുതു”. ഇവ 

രില് എല്ലാത്തഭവും മറംപ്പെടും. മൂന്നിലൊന്നോളം മുപ്പുതുവയ 

സ്സില് കൂടുതലുള്ളവരാണു”. ആയിരം ഉറുപ്പ്പികയില് കൂടുതല് 

വരവുട്മ വര് ശാസ്രൂജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയില് ആറു ശതമാനമേ ഉ 

ള്ളൂ. ഡാക്കൂര്മാരുടെ ഇടയില് ഇഗ്ര്ടുട്ടര് പത്തിലൊന്നും (10%) 

എഞ്ചിനീയറന്മാരീല് എഴിലൊന്നും (14%) ഉണ്ടു”. പട്ടിക ഒ 

ന്നു സൂക്ഷിച്ചുഃനാക്കിയാല് കൂടുതല് പലയും മനസ്സിലാക്കാം. ൭ 

ന്ദൊയിരം കിട്ടുന്ന അതിമാനുഷര് നൂററിനു” ഒന്നോ രണ്ടോ മൂ 

സ്നോ ഉണ്ടല്ലോ എന്നു വേണമെങ്കില് വീപ്പ്ിടാം. ഇവരില് അ 

ധികവും ശാസ്രൂം പഠിച്ചുവരെങ്കിലും ശാസ്രുജ്ഞന്മാരല്ല, ഉദ്യോ 

ഗന്ധന്മാരും ഉ ദ്യോഗപതികളും ആണ്ട്. 

ശാഡ്രും “€കരത്തിലുണ്ടായാ൯ മതിവരാ ചന്തത്തിലത്ഥം 

ഗ്രഹിച്ചെങ്കിലേ വരു.?? അത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാന്. അതായതു 

പണം കൈവരുത്തുവാന് നമ്മുടെ ശാസ്രു ജ്ഞേന്മാക്ക സാധിക്കു 
ന്നില്ല. ശാസ്രും ഇന്നും മേമ്പൊടിയായിട്ടുമാത്ര3മ നമ്മുടെ നാ 

ട്ടില് ഉപര്യാഗിക്കുന്നു ള്ളൂ. എന്നതാണു് ജതിനൊരു പ്രധാന 

കാരണൊം. ഫഹൈസ്റ്ററം കഴിഞ്ഞു” ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുവാന് ചി 
ലവാക്കിയ പതിനായിരത്തീശപരം രൂപ ഏതെങ്കിലും വ്യവ 
സായത്തീലോ വി്ല്പനയിലോ മുടക്കിയിരുന്നെങ്കീല് പഠിച്ചു പാ 
സ്പായ ആധുനീികബ്ദ ഫസ്റ തിമാരില് മിക്കവര്േക്കാളം മെച്ചമായ 
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വരുമാനം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലേ? ഒരു ഖബീഡിക്കടക്കാരനന്െറ 
വരവു” ഇതില്നിന്നധികം ഭിന്നമാണോ? മിടുക്കും പണവും 
മുടക്കി ഒടുവില് മമണ്ടന്മാരായിപ്പ്പോയില്ലേ എന്മ തോന്നി 
പ്പ്യോകും. 

“മുദ്യോഗേ വസതി ചക്ഷ്മീ?? എന്തണ്ടു”. ഉദ്യോഗംകൊ 
ണ്ടേ ഐശ്വര്യം കിട്ട അത്രേ. കേരളത്തില് ഉദ്യോഗത്തിനു 

സേവനം എന്നാണു” പരക്കെയുള്ള. അത്ഥം. മററിടങ്ങളില് 

“വ്യവസായം? എന്നും. “ഉ ദ്യോഗമണ്ഡലം? നമുക്കൊരപവാദ 

മാണു”. നാം “ജോലി നോക്കാന്? പോകുന്നും വേല എടുക്കുക 

യല്ല. മററുള്ളവരുടെ സേഖയില് നാം പിഴിഞ്ഞെടുക്കു പ്പെടുന്മ. 

പരിക്ഷ പാഡസ്സ്രാകാന് മാത്രം പഠിച്ച മണ്ടന്മാര്! 

പട്ടികളെ സൂക്ഷിക്കുവിന് 

നോട്ടീസ്സു” മനുഷ്യക്കുള്ളതല്ല. പട്ടികഠംക്കുതന്നെ. ഇററലീയില് നേ 

പ്പ്റംസീന്നടുത്തുള്ള ഒരു ഗുഹയുടെ മുമ്പിലുള്ള നോട്ടീസാണിതു”. പട്ടിയേ 

യൂം കൊണ്ടു “€മോര്ണിങ്ങ” വാക്കിന്നു” ഇറങ്ങിയ മനുഷ്യന് ഈ ഗുഹയില് 

കയറുകയാണെങ്കില് പട്ടിയുടെ ആയുസ്റസ്സൊഴുത്ങിയതുതന്നെ. അയാറം യാ 

തൊന്നും അറിയുകയുമില്ല. ഈ ഗുഹയുടെ അടിയില്നിന്നു തുടച്ചയായി 

കാബ്ബണ് ഡൈ ഓക്സൈഡ്" പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വായുവി 
നേക്കാറം സാന്ദ്രത കൂടിയതകയാല് ഈ വാതകം നിലത്തുനിന്നു രണ്ടുമൃ 

ന്നടിയിലധികം പൊന്തുന്നീല്ല. അപ്പോഴേയ്ക്കും പുഠത്തേയ്ക്തു പോകുന്നു. 

ശ്വസിക്കുവാന് കൊള്ളാത്ത ഈ അന്തരീക്ഷത്തില്ക്കൂടി സഞ്ചരിക്കേണ്ടി 

വരുമ്പോഴാണ്മ് പട്ടിക്കപകടമുണ്ടാകുന്നതു”. 
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ച്രിക്ഷണശാലയില്ത 

ഷറാംപദടങ്ങളും അബ്ബ) ദവൃം 

ഡ്യോ. കെ. കെ. നായ൪ 

പ്രൊഫസര്, ജന്ത്രശാസ്രൂുവകു പ്പ്, കേരളസവ്വയകലാശാല 

മന്ഷ്യന്നുണ്ടാവുന്ന വൈഷമ്യങ്ങള"ല് പലതും ഷറംപദ 

ങ്ങറംക്ഷം ഉ ണ്ടാവുന്നുണ്ടു, എന്നാല് അവയ്ക്കുള്ള നിവാരണമാ 

ഗ്ലൂങ്ങളും പ്രാണികഠക്കുണ്ടൈന്നു” അറിഖായിരിക്കുന്മ. ജനപ്പെ 

രവും കൊണ്ടു പൊറുതി മുട്ടീയ മനുഷ്യന്മ സാമൂഹൃജിചിതം ന 

യിക്കുന്ന പ്രാണികളില് നീന്നു ചില കാര്യങ്ങറം മനസ്സിലാക്കു 

വാന് കഴിഞ്ഞിട്ടണ്ടു". സംഖ്യാവദ്ധന മടയുനാതിന്മ ചില അ 

ടവുകഠം ഷറംപദങ്ങറം പ്രദയാഗിക്കുന്ന. കരുതിക്ര്ടട്ടിയുള്ള. 

സേകവൈവിധ്യങ്ങറം, ഉളവാകുന്ന പ്രാണികളുടെ ലിംഗഭേ 

ദം നിണ്ണയിക്കും. - വളരുന്ന ദശകളില് നല്ൃന്ന ചില രാസപ 

ദാത്ഥ ങ്ങളില് ക്കൂടി അവ മുളവാകുന്ന പ്രാണികളെ ഉത്പാദ 

ന ശഷിയില്ലത്തവയാക്കിയെടുക്കുന്നു. ഇടം മാറുദമ്പാഠര്ം സം 

ഖ്യാവദ്ധനവിന്നതകനാ ചീല പൊടിക്കൈകളും അവ പ്രുദയാ 
ഗിക്കാവുണ്ടു. 

മനുഷ്യക്കുണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങളില് വളരെയധികം ഭയ 
പ്പെടുന്ന ഒന്നാണല്ലോ അര്ബ്ബുദം. അവസാനഘട്ടങ്ങളില് ആ 
തൃന്തം വേദനാജനകമായ ഈ രോഗത്തിനു പ്രതിവിധിയൊ 
ന്നും ഇന്നേവരെ കണ്ടെപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഷറ്ംപദങ്ങര്ംക്കു 
അര് ബ്ലൂദരോഗമുണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവുമെങ്കരില് അവയ്ക്; അത്രി 
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ശാസ്രഗതി 1 

ന്ന വല്ല പരിഹാരമാഗ്ലണങ്ങളും നിദദ്ൃശിക്കാനുദണ്മാ? ഈ പരീ 
ക്ഷണശാലയില് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണു” ഈ വി 
ഷയം. ് 

സാധാരണപരിശോധനയില് ഷറംപദതങ്ങറംക്ക അര്ബ്ബു 

ദരോഗമുള്ള തായി കാണാറില്ല. അണുക്കുറം കടന്ന പെരുകിയ 

ചില വളച്ചകഠം ശരീരഭാഗങ്ങളില് ഉ ണ്ടാവാമെങ്കിലും അബ്ബ 

ദം അവയെ ബൊധിക്കുന്നില്ല. ഗ്രന്ഥീസ്രവങ്ങളെ സംബന്ധി 

ച്ച ചില പരിക്ഷണങ്ങളില് പാററ(കൂറ)യുടെ ഒരു ഗാഡിഭാഗം 

മുറീക്കുനതീന്നിടയായി. നാഡീശാലസ്രവങ്ങറംക്കുള്ള ഒരു പാ 

തകൂടിയായിരുന്നു ഈ നാഡി. കുറെ ദിവസങ്ങഠാക്കുള്ള ല് ആ 

മാശയദാഗങ്ങളില് അര്ബ്ദദദ കലകറം വളന്മതുടങ്ങീ. നാലഞ്ചു 

മാസങ്ങറംക്കുള്ള റില് കുടല് മുഴുവന് നിറഞ്ഞ അര്ബ്ബദവളച്യമു 

ലം ഈ പ്രാണാികഠം ചത്തുപോയി. അങ്ങനെ കൃത്രിമമായി 

അര്ബ്ബുദമുള വാക്കിയെടുക്കു കയാണു് ഇവിടെ ചെയ്തതു”. 

മുറിച്ചു നാഡിശകലം ഒരു നാഡിീപ്യഫത്തിന്െറ ഭാഗ 

മാണു”. നാഡീശാലകളില്നിന്നമള്ള സ്രവ്ങറം 2ഒപൃറമെ ആ 

മാശയഭാഗങ്ങറംക്കുള്ള നാഡീവ്യൃഹവും ഈ ശകലത്തീല് കൂടി 
യാണു” കടക്കുന്നതു”. അങ്ങെ ഓജോവിശേഷഭാഗവും 

(1200൩0൩൦ ഉപ) കൂടിച്ചേന്ന നാഡീല്യൃഹഫമാണു” ഇവിടെ 

ഛേദിക്കപ്പെട്ടതു”. 

പക്ഷ എല്ലാ പ്രാണികളിലും ഇത്തരം അബ്ദുദരാഗം ഉ 

ണ്ടാവുന്നതായി കാണുകയുണ്ടൊയില്ലം ഛേദിക്കപ്പെട്ട രണ്ടു വശ 

ങ്ങളില്നിന്നും നാഡിശകലങ്ങറം വളന്നു തുടങ്ങുകയും ശാഖകു 

ളായി അടുത്തടുത്തു നീങ്ങുന്ന ഇവ ഒന്നുചേന്നു വിച്ചേദിക്കപ്പെ 

ട്ട ഭാഗം പൃനഃസ്ഥാപിതമാവുകയും ചെയ്യം. ജഇങ്ങനെയുള്ളവ 

യില് അബ്ദുദം, വളച്ച തുടങ്ങിയെന്നു വരികിലും, ചുരുങ്ങിത്തു 

ടഞങ്ങുംം 
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ഷറാപ്പദങ്ങളും അമ്ദു ദലും 

അബ്ദുദമളവാകനാതിന്മും നശിക്കുന്നതിന്നും ഇവിടെ ഒരു 

നാഡിയുടെ അവസ്ഥാവിശേഷം നിദാനമാണെന്മ കാണുന്തം 

മറേറതെങ്കിലും നാഡിക്കു വ്യത്യാസം വരുത്തിയാല് അബ്ദുദമു 

ണ്ടാവുകയില്ല. മേല്പറഞ്ഞ നാഡിയുടെ പ്രത്യേകത അതിന്െറ 

ഓജോഖവിശേഷസ്ഥിതിയാണെന്ത കരുതാവുന്നതാണു. 

ഷറംപദങ്ങളില് പൃണ്ണുവളച്യയെത്തിയാല് പുനരുമമ'പാ 

ഒനം (2626060൬) സാധ്യമല്ല, ഒരു പ്പാററയുടെ കാല് 

കഛേഛദിച്ചുകള ഞ്ഞാല് മറെറാന്തണ്ടാവുകയില്ലം എന്നാല് മുന് 

പഠഞ്ഞ പരിക്ഷണാങ്ങളീല് പൃനരുത്പാദനം നടക്കനതായി 

ക്കാണാം: മുറിച്ച നാഡിയാണാര്ല്ലാ വീണ്ടും വളന്ന് ഒന്നിച്ചു 

ചേരുന്നതു”. പുനരുമ”പാദനശേഷി അല്ലാററഗ്രമ്ഥീികളടെ 

നിയന്ത്രണത്തിലാണു”. അവ പ്രവത്തനക്ഷമമാണു” പ്രാണി 

കളിലെങ്കിലും ശാലദംഗവും വളച്വയും നടക്കുന്നിടത്തുമാത്രമേ 

അവയഷ്ക്ുയ നിയന്ദ്രണം സാധ്യമായ. ആമാശയഭിത്തിയീില് നിര 

ന്തരം ശാലഭംഗം (സെല്വിഭജനം) നടക്കുന്മണ്ടു; അതുപോ 

ചെത്തന്നെയാണു” അണ്ഡകോശങ്ങളിലും. ഇവ രണ്ടുമാണ് 

പൃണ്ണുവള ച്യയെത്തിയ ഷറംപദങ്ങളീല് അല്ലാററഗ്രന്ഥികറംക്കു 

വിധേയമായ ഭാഗങ്ങറം. അവയിലുറംപ്പെട്ട ഒരു നിയന്്രണ 

നാഡിയുടെ ഛേദനമാണു” ശാലഭംഗം മ്രമംമതെററുന്നതിന്നിട 

യാക്കിയതു”. പുനരുത്പാദനക്രിീയഒയ തിരിച്ചുവിട്ടാണു” ഷഠം 

പദം അബ്ദുദവളച്ചയെ തടയുന്നതെന്നു കരുതാവുന്നതാണു”. ആ 
കഴിവു ' അല്ലാററഗ്രന്ഥികളില്് നിനആൂറ൮ുന്ന ഓജോവിശേഷത്തി 
ന്നാണുങമ്ള തും. 

ഇപ്പോഴും തുടന്നുവരുന്ന ഈ പരീക്ഷണങ്ങംക്കു? ഉത്തേ 
ജനം നല്ലുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തവും കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ടു”. ഷഠം 
പദമ്മദേളില് അബ്ദൂദനിവാരണത്തിന്മുതകുന്ന ഓജോഖിശേഷം, 
അബ്ദുദം പിടിച്ച മററ ജീചികളില് പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൂടേ എ 
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ശാസ്രൂഗഥതി' 1 

ന്ന ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാവാം. ഒററ പരീക്ഷണ 

ത്തെ തെളിഖാ മയടുക്കാമെങ്കില്,, സന്തൃനികളിലെ അര്ബ്ദുദത്ങ 

ളെ ഷറംപദങ്ങളുടെ ഓജോവിശേഷം ബൊധിക്കുമെന്നു” ഇവി 
ടെ കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു'. 

സാങമ്കേതികപദങ്ങഠം: 

ഷറാപദങ്ങറം ടം 11096018 

അബ്ദുദം __. ൫൭൩067 

ഓജോവിശേഷഭാഗം ! __ 11൩൪ 0011൩96-൮൭൩ 

പുനരുത” പാദനം __ ഗന ല00൩ 

ശാലഭംഗം _. 0൦1 വനിടിഠ൩ 

അണ്ഡകോശം _ 07൭൬ 

സസ്മൃനിക€ം __ ദന ലി 
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ഫിച്ച്. ജി. വെത്സ് 

കോന്നിയൂര് ആര്. നരേന്ദ്രനാഥ് 

! പിഖ്യാതനായ ചിന്തകനും ശാസ്രൂസാഹിത്ൃയകാര 

നുമായിരുന്ന എച്ച”. ജി. ഖവെത്സിന്െറ ജന്മശത 

പാഷികം സെഫ്ലമ്പര് 21വാംതീയതി ആയിരുന്നു. 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ പൃക്തിപ്രഭാവത്തെക്കറിച്ചു ചി 

ല ചിന്തകഠം സന്ദഭോചിതമായിരിക്കുമല്ലോ. 

ഇന്റര് മീഡിയററ് ല്ലാസ്സ്റില് പഠിക്കുന്ന കാലത്താണു” തരി 

അവനന്തപ്ൃരത്തെ (അന്നത്തെ സയന്സ് കാളേജിലെ പുസ്മുക 

ശേഖഭത്തില്, മുമ്പൊരിക്കലും കദൊട്ടില്ലാത്ത പേരോടുകൂടിയ 

ഒരു തടിച്ച പുസ്ുകം എനെറ ശ്രദ്ധയില് പെട്ടതു. €“പരാനി 

രിക്കുന്ന വസ്തുതകളുടെ രൂപം” (11൦ 81൦ 0 വവ്ഥമുട 0 
0൦൩൦ എന്ന പേരു് എന്നെ അത്യന്തം ആകഷിച്ചു. കണ്ട 
പ്പ്യോഠംത്ത ന്നെ അതു പായിക്കനെമെന്ത കടുത്ത ആശ തോന്നി. 

അതു ഉടനെ എടുത്തു ലൈബ്രറിയില് ഇരുന്ന വായന തുടങ്ങി. 

അന്ധ” ഉച്ചഷ്ണ3ശഷം ഒരു ക്ലാസിലും പ്പോയതുമില്ല. നാലു 

മണിക്കു”, ലൈബ്രറി അടയ്ക്കാന് സമയമായെന്നു ശിപായി വ 

ന്ന” ഒമ്മിപ്പിച്ചുപ്പോഴാണു് സമയം പോയ കഥതനെൊെ അറി 
ഞ്ഞതു”. എത്ര രസകരമായ പൃസ്തൂ കം! വായിക്കാന് ആരംഭിച്ചു 

നിമിഷം മുതല് ഇതുപോലെ എന്നെ ആകഷിച്ചുതായി പറ 

യാന് ഇന്മവഖമെ മററു” അധികം ഗ്രന്ഥങ്ങളില്ല. ഖെത്സിന്െറ 
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അത്ദുതര്ലാക ത്തിലേഷ്ക്യ” അന്നാണു” ഞാന് ആദ്യമായി ഫ്എീത്തി 
നോക്കിയതു”. വെത്സിനെക്കുറിച്ചു സ്കൂഠിക്കുയ്വോറം ഇന്നും ഈ 
സംഭവമാണു” എന്െറ ഓാമ്മയില് ഓാടിയെത്തുക! അതിനു 
ശേഷം ഈ മഹാശയര്ന്റ മററു കൃതികദള്രൊക്കെ തിരക്കിപ്പ്പീടി 
ച്ചു പഠിക്കുവാന് എന്തൊരു ആര്വശമാണു” എനിക്കുണ്ടായിട്ടു 
ള്ളതു! 

എന്നെപ്പ്പോചെ വെത്സിന്െറ ചിന്താസരിത്തില് ആറാടി 
ആനന്ദിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി സാധാരണക്കാരായ വായനക്കാര് 

ഉ ണ്ടായിരിക്കുമെന്നു തിച്ചയാണു. അവക്കെല്ലാം 1900 _സെച്ലും 
ഖബെര് 91ാം തീയതി സ്കൂഠണിയമായ ഒരു ദിനമായിരിക്കുകയും 
ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ജന്മശതവാഷികം അന്നായിരുന്മ. 
ഇയ സന്ദഭത്തിര വെത്സിനെവ ഖെഹുമുഖമായ വ്ൃക്തിവൈഭവ 

ത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുവാ൯ താത്പയുയമുണ്ടാകുന്നതു പൊറുക്കു 
ത്തക്കു സംഗതിയുമാണു്്, കൃതികളിലൂടെ അദദ്ൂഹവുമായി സ 
മ്പക്കം പുലത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളിനു”, അദ്ദേഹത്തിന്െറ സ്വാധി 

നവലയത്തില് പെടാതിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. ലോകചരിത്ര 

ത്തിനു ഒരു പൃതിയ മുഖവുര കുറിച്ചു മനുഷ്യരാശിയുടെ ഗതി 

വിഗതികളെക്കുറിച്ചു സുധിരമായി ചിന്തിച്ചു”, ഭാവനാപരങ്ങളാ 

യ ശാസ്തുകഥകളാലും മററു നോവലുകളാലും വായനക്കാരന്െറ 

ചിന്താമണ്ഡലത്തിന്െറ ല്യാഫ്ലി പെരുക്കി, ഹൃദയത്തിനും തല 

യ്ക ആനന്ദം അരുളി സാധാഭണക്കാരുടെമാത്രമായി പരിണ 

മിച്ചു അചൂവ്വവ്യക്തികളില് ഒരാളായിരുന്ന ഖെത്സ്, ഈ ആ 

ത്ഥത്തില് അസാധാരണനായിയന്ന സാമൂഫ്ൃപരിഷ്ഠടത്താവായി 
രുന്നു അദ്ദേഹമെന്നു പറയാം. ജിലിതത്തെ സംബന്ധിച്ചു വസ്തു 

നിഷ്ഠമായ ബോധവും, സഹജാതരോടു സൌമനസുലും, സദ്യോ 

പരി മനുഷ്യസ്സറേഹവുമാണു”, അഃദൂഫത്ത'ന്െറ ച്എല്ലാ കൃതിക 

ളേയും കോത്തിബക്കുന്ന സൂവണ്ണുനൂലുകറം. മഹാപണ്ഡിതന്മാ 
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രുടെയും സാധാരണക്കാരുടടെയും സാമാന്യബുദ്ധിയെ തൃഷ്ലിപ്പെ$ 

ത്തുവാന്തകുന്ന വിഭവങ്ങര്ം അദ്ദേഹത്തിന്െറ കൃതികളിലെല്ലാം 

നിര് ലോഭ മായിട്ടുണ്ടു. ആധുനികലോകത്തിലെ അതിഗഫ്ഥഥ 

ങ്ങളായ ആശയ ങ്ങളെക്കുറിച്ചു” അറിവൊന്നും നേടീയീട്ടില്ലാത്ത 

വരെപ്പ്യോലും അത്തരം ആശയഗതികളിചേഷ്ും സാവധാനമായി 

പിടിച്ചു നയിക്കുവാന് അദ്ദേഹത്തിനു” അസാധാരണമായ പാട 

വമുണ്ടായിരുന്മ. ആധുനികശാസ്രൂര്ത്തോടു മമതയില്ലാത്തവരെ 

ക്രൂടി അതിന്റെ ചോകത്തിലേയഷ്ു കൊണ്ടുവരുവാന് ഖെത്സീനു 

കൃതികളിലൂടെ കഴിഞ്ഞു. ചിന്തകനെന്ന നിലയില് നേത 

സ്ഥാനത്തു നില്പണമെന്മ” അദ്ദേഹം ആഗ്രഫിച്ചിരുന: തായി 
അനുമാനിക്കാന് വഴി കാണുന്നില്ല. സാധാരഞക്കാരുടെ കൂടെ 

നില്ല്ന്നതാണു' കൂടുതല് സുഖമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്ന. 
നന്മയില് ഉറച്ചു വിശപാസം, വീജ്ഞാനദാഫം, സരമനസ്ധും 

പ്രസരിപ്പിക്കുവാനുള്ള താത'പഠ്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുടെ മുറ 

വിടങ്ങറം സാധാരണക്കാരീമ ഒരിക്കലും വററാറില്ലെന്നായിരു 

ന്നു വെത്സിന്െറ ദ്ൂഡ്ഥമായ വിശ്വാസം, അതിനാലാവാം അവ 

രുടെ പന്തി വിട്ടു നേതൃത്വത്തിന്െറ കൊടുമുടിയിചേഷ്കു മാറി 

നില്ലവാന്, അദ്ഹം വൃഗ്രമ കാണിക്കാതീരുന്നതു. ആഗ്ര 

ഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില് അങ്ങനെ ഉന്നതനിലയില് സ്ഥാനം 
പിടിക്കുവാന് വിഷമം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നീല്ലതാനും. 

ചരിത്രത്തിന്െറ രൂപരേഖ? (0൮1൧൦ 0 131800) 
എന്ന വിഖ്യാതഗ്രന്ഥം ഒരിക്കല് വായിക്കുവാന് സംഗതിയായി 
ടുള്ള ഒരാഠം, അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പിന്നെയും അതു പഠി 
ക്കുവാന് തത”പനായിരിക്കുമെന്നു തീച്വയാണു”. മാനവചരി 
ത്രത്തിന്െറ ലഷ്മുവും മനോഹരവുമായ ഒരു ആഖ്യയാനമാണതു”. 
വ്യക്തിയേയോ സമൂഹഫത്തേയോ രാഷ്ടത്തേയോ അല്ല മാനവജി 
വിതസരിത്തിനെറ സ്വച്ഛുന്ദമായ പ്രവാഹത്തെയാണു” അതില് 
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ദദ്ൂഫം അധവതരീപ്പിക്കുന്നതു”. ജീചിതത്തെസ്സുംബന്ധിച്ചു 

സമഗ്രമായ ബോധം കൈവരുത്തുവാന് ഇതു” ആവശ്യമാണ 

ല്ലോ. സ്വാത്ഥതാത് പരൃത്താലും പ്രമതൃകമനഃസ്ഥിതിയാലും 

ചില സംഭവങ്ങറാക്കു” അമീത പ്രാധാന്യവും അനഹഫപ്രാമാണ്ടൃയ 

വും നല്ലുന്ന സാധാരണചരിത്ൂരകാരന്മാരുടെ സമിപനങ്ങളില് 

നിന്ന തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുമൂലം, വെത്സിനു്” ആ 

വിഖ്യാതഗ്രന്ഥത്ത'ലുടെ ശാശ്വതപ്രത'ഷ്ഠ സമ്പാദിക്കുവാന് 

സാധിച്ചു. ശാസ്രരത്തിന്റെറ മറച്ച തല്ലശിലയില് ദ്ൂഡ്ഥമായിനി 

നഅുകൊണ്ടു മനുഷ്യകഥയെ വസ്തുനിഷ്ടമായി കാണാനും വ്ലയി 

രത്തുവാനും ശ്രരമിച്ചുതിനാലാണു” ഈ മഹാകാര്യം സാധിക്കു 

വാന് അദ്ദേഹത്തിനു ശക്തിയുണ്ടായതു”. ആധുനികശാസ്രുവി 

ക്ഷണം സമ്പാദിച്ച ചരിത്രകാരനെന്ന നില നേടുക സുസാധ്യ 

മായ സംഗതിയല്ലര്ല്ലാം ശാസ്ത്രകാരനായ വെത്സ് ചരിത്രകാർ 

നായിത്തീന്നപ്പ്യോറം സംഭവിച്ചതു” അതുതന്നെ. മനുഷ്യരാശി 

യുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഗതിവിഗതികളെ അധികരിച്ചു രച്ചിക്ക 

പ്പേട്ടിട്ടള്ള "7011 "651012 റ പുന ൦88 01 1/4 ബിന്നി, 

പം 0 11020 8പ്യി൦ഇട എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും “ചരിത്രത്തി 

നൊ രൂപരേഖ'യോടുകൂടി പഠിക്കേണ്ടവചയാണു”്. അങ്ങനെ 

മന്ഷ്യരാശിയുടെ സമഗ്രമായ ചരിത്രം നമുക്കു ധരിക്കുവാന് 

വൈഷമ്യമില്ല. 

ചെത്സിന്െറ രചനാപാടവധും ശാസ്ത്ബോധപും അനാ 

യാസമായി അരത്ങത്തുവരുന്നതു കാണുവാന് കരതുകമുണ്ടു”. 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ 4 അദ്ൃശ്യമനുഷ്യനും?? ([12യിലിവിം 1൭൬) 

4കാലയന്്രവും?? (11അഈം 4ലബ്വ്ന൦) “ചന്ദ്രനിലെ ആദ്യത്തെ 

മനുഷ്യനും? (1708 14൭൧ 1൩ 1൨൦ 100൩) ഇതാണു" പ്രദശി 

പ്പിക്കുന്നതു”. ശാസ്പസത്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കി അത്യന്തം ആ 
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നന്ദമതളനന സാഹിത്യ സൃഷ്ടറികര്ം നീവ്യഫീക്കാന് പ്രഗത്അഭന്മാര് 

ക്കു പ്രയാസമീല്ലെന്ന” അവ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തി 

ന്െറ ഭാവനാപരങ്ങളായ ശാസ്രുകഥകറം യക്ഷീികഥകളല്ല. ശാ 

സ്രജ്ഞ൭ന്െറ ശിക്ഷണം ആജ്ജിച്ച ഒരു നല്ല സാഹീത്യകാരനില് 

ജന്മംകൊണ്ട, സാധ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യ പ്പെടുവാനാഖാത്ത, 

സംഗതികളാണ്” അവയില് വാചാലമായി പ്രതുക്ഷപ്പെടു 

ന്നതു”. അവയുടെ താളകളില്നീന്മ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേ 

യ്ക കടന്നു വന്നു” അവിടെ സ്ഥാനം പിടിക്കുനാ കഥാപാത്രങ്ങറം 

ഭാവനയില്ൽമാത്രമുള്ള വ്ൃക്തികളമല്ല; മറിച്ചു ശരിയായ മനുഷ്യ 

രുടെ പ്രതിനീധികളാണു”. ഇതുകൊണ്ടാണു” ആ കൃതികറം 

സാധാഭണക്കാര് ആത്തിയോടെ ഇന്നം സ്വീകരിക്കുന്നതു”. 

“ഉറക്കുക്കാരന് ഉണരുന്മ?? (176 9ി6ല്ലാല ൧ ൬൫:08) “സാഗ 
രതരുണ്ി?? (171൦ 9൦ 1,൧൧൬) എന്നിപ നമ്മബോധം മുററി 

നില്ലംന്ന കൃതികളാണു”. സമുഹത്തിലെ ഇരുട്ടുകള്ം കീറിക്കുള 
യുന്ന മൂച്വഭയറിയ മുനയുള്ള സന്ദേശാസ്രു ങ്ങര്ം നേരമ്പോക്കെന്ന 

പട്ടില് പൊതിഞ്ഞു നമ്മുടെ കരങ്ങളീല് അലപ്പ്റിക്കുകയാണു" 

ഗ്രന്ഥകാരന് ചെയ്യുന്നതു്”. സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വൃ 

ക്തീ യുദ്ധമെന്ന ശാപത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കഥ അതൃന്തം 

ആകഷകമായി 111. 3701൩ 9൦8 % ധ്വന൦൨---എന്നു 
പുസ്തകത്തില് വെത്സ് പറയുന്ജണ്ടു”. 

സാമൂഹൃപരിഷ്ഠത്താക്കര്ം തങ്ങളുടെ ക്ൃതികറം രചിക്കു 
മ്പോറം ആശയങ്ങളെയാണു”, അവ സ്വീകരിക്കേണ്ട മനുഷു 
രതെയല്ല കാര്യമായി കണക്കീലെടുക്കാവുള്ളതു”. ഇതുകൊണ്ടെ? 
ആശയങ്ങറം സാധാരണക്കാരുടെ തലയഷ്കും മീതെക്രുടി കടന 
പോകുകയാണു' മിക്കവാറും പതിവു്. അതിനാല് പച 

പ്പോഴും അവ വേരുപിടീക്കേണ്ട സ്ഥാനത്തു പതിക്കു കയീല്ല. 
വെത്സ് ആശയങ്ങറം സ്വീകരിക്കേണ്ട ജഗങ്ങളെ വീസ്മൂരിക്കുക 
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യൂണ്ടായീല്ല. സാധാരണക്കാരന്െറ സമുദ്ധരണമായിരുന്മ അ 

ദ്ദേഹത്തീന്െറ ആകെക്കുടെയുള്ള ലക്ഷ്യം. വെത്സധിന്െറ ജീചി 

തംതന്നെ ഇതീന ഉദാഹരണമായി ഉദ്ധരിക്കാവുന്നത്മാണു്. അ 

ദ്ദേഹത്തിന്െറ പിതാവിന്െറ ജീവിതവൃത്തി ക്രിക്കറവുകളിയാ 

യിരുന്നു. അമ്മ ഒരു ധനികകുടുംബത്തിലെ വേലക്കാരിയും. 

പിറന്നതു സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത്വഗ്ഗുത്തിലല്ലായിരുന്നെന്നു ചുരു 

ക്കം. അതിനാല് പവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴില്സമ്പാദന 

ത്തിനും അദ്ദേഹത്തിനു സിദ്ധിച്ച സയകര്യം തികച്ചും പരിമിത 

മായിരുന്നു. എന്നാല് ഈ പരിമിതികളില് പരാജയപ്പെടാ 

തെ വിജയത്തിന്െറ പാത സ്വയം പണാിചെയ്ത്ക” അദ്ദേഹം മു 

മ്പോട്ടു പോയി. ഒരു കാലത്തു” അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തി 

ന്െറ വഗ്ശുത്തെയും പൂച്ഛൂിച്ചിരു ന്നവര്, പുകഴ്സാനും ആരാധിക്കാ 

നും തയ്യാറാകത്തക്ക നില സ്വയം ഖെത്സ് ആളജ്ജിച്ചു. സമൂ 

ഹത്തിലെ ഉന്നതശ്രേണ്ടിയിലേഷ്ണു'” ഉയരുന്നതാണ്” ജീചിത 

ത്തിലെ ഉന്നമെന്മ” അദ്ദേഹം കരുതിയില്ല. ധനത്തെ ആധാര 

മാക്കി ആളുകളുടെ വില നീണ്ണൂയിക്കുന്നതു” അദ്ദേഹം ച്വെവുത്തി 

രുന്ന. അത്തരം പടലതീരിപ്പുകളെ തകക്കനനതിനുതകിയ മ 

നോഭാവം സാമാനൃജനങ്ങളില് വളത്തുവാന് വളരെയധികം 

അദദ്ദാഫം സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും വഗ്ഗഖഷൈ 

രസിദ്ധാന്തത്തിന്െറ ആരാധകനായി വെത്സ് പ്രത്ൃക്ഷപ്പെട്ടി 

ട്ടുമില്ലം എല്ലാ മനുഷ്യരും സമന്മാരാബെന്ന തെററിദ്ധാരണ 

അദ്ദേഹം പുലത്തിയിട്ടില്ല. ശാരീരികവും മാനസികവും ബു 

ഭ്ധിപരപുമായ കഴിവുകളില് മനുഷ്യര് എല്ലാക്കാലത്തും ഭിന്നരാ 

യിരിക്കും. എന്നാല് ഇവക്കെല്ലാം സമമായി അവകാശങ്ങറം 

അനുഭവിക്കാന് ഇട കൊടുക്കുന്ന സാഫചഭ്യം സൃഷ്ടിക്കാമെന്നും, 

സൃഷ്ടിക്കുണമെന്നും അദ്ദേഹം ദൂഡ്ഥമായി വിശപസിച്ചു. അതിനു 

വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു. എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷയസ 

0) ലു 



എല്വ”. ജി. വെത്സ* 

മത്വം ഇതിലാണ്” നിക്ഷിച്ചമായിരാിക്കുന്നതെന്ന പറയേണ്ട 

തായിട്ടീല്ല. കൃസ്തൂമതവിശ്പാസം മാന്യതയുടെ ഒരു മാനദണ്ഡ 

മായി അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തില് പിറന്ന വളനാ 

_ അദ്ദേഹം, ഒരു കൃസ്ത്യാനിയായിരുന്നില്ല. മതങ്ങളടെ പ്രകൃ 

ത്യാതീതാശയത്ങളെ അദ്ദേഹം നിഷേ യിച്ചു. മമത്തെയും ലൈം 

ഗീകാശയങ്ങളെയും പററി വെത്സിനുണ്ടായിരുന്ന ആശയങ്ങളെ 

വീദറാടെ എതിക്കവാന് എന്നും അനവധിയാളകറം ഉണ്ടായിട്ടു 

ണ്ടു. വനിതാസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സ്ര്രീപുരഷസമത്വത്തിനും 

വേണ്ടി പടപൊരുതിയ ഒരു ചിന്തകനായിരുന്മ ഖെത്സ്, ആ 

ദ്ദേഫത്തീന്െറ ൧൩൫൩൦ 1/600ഥ1ദോ 11 വിലും എന്നിച ഇ 
തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. 

മുനു പറഞ്ഞ നോവലുകളില്നിന്നു തികച്ചും വ്ൃത്യസ്തമാ 

യ ഒരന്തരിക്ഷ മാണു” കിപ്പ്്സ് (18) “ചിധിചക്രം? 

(11/ഥ൦൦1ട 0 0൩൧൦) ടേോംണോ ബംഗേ (1020 132) 
ഫഎ്ന്നിപയില് അനുഭവപ്പെടുന്നതു”. ഭാവനാപരങ്ങളായ ശാ 
സ്ൂകഥകളുടെ അണിയിലല്ല അവയുടെ നിലയും. ആത്മകഥാ 
കഥനങ്ങളുടെ കുറെ പൃതീധ്വനികഠം ഈ കൃതികളില് മുഴങ്ങി 
നില്ല്ന്മണ്ടു'. സമകാലികസമൂഹത്തിലെ വൃക്തമായ ചിത്രങ്ങ 
ളം വിദശ്ധമായ കഥാകഥനപാടവവും മാത്രമല്ല ഈ കൃതിക 

ളില് വായനക്കാരെ കീഴടക്കുന്നതു”. ഇരുപതാംനൂ൨റാണ്ടിെറ 
ആരംഭദശയിലെ യൂുവജനങ്ങറക്കു, സ്വന്തം വികാരങ്ങളും വി 
ചാരങ്ങളും ആശകളും നിരാമകളം തന്നെയല്ല, തങ്ങളെ തള 
യീട്ട നിത്തുന്ന പ്രത"ബന്ധങ്ങളം നിയന്ദ്രണങ്ങളും, ശക്തിയാ 
യ ഭാഷയില് ഉറക്കെ പറയുന്ന ഒരു കഥാകൃത്തിനെ ആ കൃത്തി 
കളില് കാണാന് കഴിഞ്ഞു, ഇതാണു ജൃ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അച 
രുടെ മീതതങ്ങളാക്കിത്തീത്തതു". 
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ബെര്നാര്ഡ"ഷാ, ജി, കെ. ചചസ്റ്റര്ട്ടന്, ഹ്"ലയര്ബെ 
ല്ലോക്ക” എന്ന് പ്രതിഭാശാലികറ്ം വെത്സിവെറ ബഹുമാന്യമി 
തൂങ്ങളായിരുന്ത. അവളെപ്പോലെ സ്വന്തം കൃതികളായ ശാ 

ശ്പതസ്ത്രാരകങ്ങറം ഉയത്തി അനശ്വരനായിത്തിരുവാനും അദ്ദേ 
ഹത്തിനു സാധിച്ചു. 

ഫെര്ബര്ട്ടജോജ്ജാവെത്സ് എഏണ്പതാമത്തെ വയസ്സില് 
1040_ല് ദിവംഗതനായി. 

നെന്മണികൊണ്ടു തുലാദാരം 

“പരമാണു? “പരമമായ അണ്ടവല്ല! പ്രോട്ടോണ്, ന്ൃട്രോണ് എ 

ന്ന” കണികകറം കൊണ്ടു നിമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബീജകേന്ദ്രവും, ചുററും അ 

തീദ്ൂരത്തായി കറങ്ങുന്ന ഇലകട്രോണ്ുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സമൂഹമാണ് 

പരമാണു. സാന്ദ്രതയില് ഒന്നാംസ്ഥാനത്തു നില്ലൂന്ന ഒരു പദാത്ഥമാണുമ" 

ബീജകേന്രം. 10,0000000 ടണ്/ഘ. സെ. മീ. ആണു” ഇതിന്െറ സാ 

ന്രത. ഒരു നെന്മണിയോളം ബീജകേന്ദ്രപദാത്ഥം തുലാസ്സ്റിന്െറ ഒരു 

തട്ടില് വെയ്കതക യാണെങ്കില് മറേറ തട്ടില് കേരളത്തിലുള്ള എല്പാവക്കും 

ഒരുമിച്ചു തുലാഭാരം നടത്താം. 

റു 



രി പവ) 
സി. കെ. ഡി. പണിക്കര് 

4 “പുഷ്ണുങ്ങറംതന്നേ ഭൂമിക്കു 

പുണ്ണുസാഭാഗ്യകാരണാം?? 

4 “നിറവും തരവും പാത്താല് 

പൃക്കളം പല ജാതികറം 

മാലയായവ യൊന്നിക്കുല് 

മാലോകക്കെത്ര കൌതുകം? 

പഞ്ചഭൂത ഞ്ങറാക്കു പ്രധാനമായും വസന്തത്തിലുണ്ടൊകുന്നു 

സന്താനങ്ങളാണു” പൂക്കറം. ഫിന്ദുചുരാണത്തിലും വിശ്വാ 

സത്തിലും പൃക്കഠംക്കു വലിയ സ്ഥാനമാണുള്ളതു”. ഐശപ 

ര്ൃയദേവതയായ ലക്ഷ്മ'യുടെയും പ്രപഞ്ചസംവിധാതാവായ ബ്ര 

്മാവിന്െറയും ഉത്ഭവം പൂവില്നിന്നാണാർത്ര. സകലകലാ 

സ്വരൂപിണിയായ സരസ്വതിദദേവിയുടെ ആസ്ഥാനഖും മ 

റെറാന്നല്ല. കാമബാണങ്ങളും പൃക്കറം തന്നെ, ആമ്പല് പ്പൂവും 

ചന്നം തമ്മിലും, താമരയും സൂയ്യനും തമ്മിലുമുള്ള പ്രേമബെ 

ന്ധം ഭാരതീയസാഹിത്യത്തില് സുപ്പസിദ്ധമാണു”, ചുവന്ന പു 

ഷ്ങ്ങളും രൂക്ഷമായ ഗന്ധര്ത്താടുകൂടിയ പുഷ്ണുങ്ങളും രാജസപൃ 

ജകറംക്കും, വെളുത്തതും ഇളംനിറര്ത്തോടുകൂടിയതുമായ പൃഷ്ു 

ങ്ങറം സാത്വികപൂജകറംക്കം പററിയതാണാത്ര. മനസ്സിനും 
ഹൃദയത്തിനും സുഗന്ധംകൊണ്ടു കുളമ്മയുണ്ടാക്കി €“ച്ചോകമെ 
ല്ലാം മയക്കി മരുവുന്ന്? പൂക്കും പരത്തുന്ന ഗന്ധം പല 

. ജാതിയാണ്. പല ജിവികറംക്കും പല തരത്തിലുമുള്ള ഗന്ധ 

69 



ശാസ്രഗതി 1 

മാണീഷ്ടം. അങ്ങനെ വിവിധതരത്തിലുള്ള പൃൂക്കര്ം വീചിധ 
തരത്തിലുള്ള. ജിവഖികറാക്കും ആസ്വാദനം നല്ലുന്മ. ചുരുക്ക 
ത്തില് എവഷ്ടം ഇഷ്ടപ്പെുടത്തക്കവിീധമുള്ള രൂപപിശേഷങ്ങളോ 
9 കൂട്ടിയിണക്കിയ വണ്ണുശ ബളിമ, സൌരഭ്യം, സൌകുമാര്യം എ 
ന്നീവ ഇണങ്ങീയൊട്ടീച്ചുന്നു പ്രകൃതിയുടെ ശില്ലകലാവൈദ 

ശ്ധ്യം കാണിക്കു തആആക്കവണ്ണം മരതകവ്റുച്ചയില് പതിച്ച കലാവ 
സ്ത്ൂക്കളാംണു" പൃഷ്പത്ങറം. ബാഫ്യസരന്ദയ്യവും ആന്തരമാധുരയ 

വും പൃവില് ഇണങ്ങിച്ചേന്നിട്ടണ്ടു”. പുഷ്ണുത്ങളുടെ ഒരു അമൂല്യ 
ദാനമാണു” ജീവകപ്രധാനവും സിദ്ധഷധവുമായ തേന്. ഒയ 
ഷധ പ്രധാനമായ ഒരാഹാരവുംകൂടിയാണഞതു”. പൂവിതളകളാ 

ണത്രേ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കിയതും ലോകത്തില് അദ്രതപൂ 

വ്യൂമായ മാററങ്ങളുണ്ടാക്കിയതും. 

പൃഷ്ട്യോത്സവങ്ങഠം 

ക്ഷണഭംഗുരമായ പൃഷഫ്പ്യീചിതം, അനശ്വരവും വിലപി 

ടിച്ചതുമായ അനവധി സന്ദേശങ്ങറം ബുദ്ധിജീവികറംക്കിടയില്, 

അവക്കു മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രചരിപ്പ്ിക്കുന്ന. ചൈ 

കുനോരം വിടരുന്ന “നാലുമണിച്ചെടി?യുടെ പൂക്കളും ഉഷസ്സീ 

ന്നു വിടരുനാ ഉഷമലരിയും, ഒരു ദിവസത്തിലെ സൂര്യസ്ഥാന 

ഭേദങ്ങറം കാണിച്ചു കലാവിരുതും കാര്യവീചാരശേഷിയും പ്ര 

തൃക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന 'സൂര്യകാന്തി?യും കഴണ്ണ്ണിന്നു കുളര്മകൊ 

ടക്കുന്ന :നന്ത്യാര്വട്ട?പൂവും, വണ്ണുത്തിനന്െറ ക്ഷണികമായ 

ആഗ്്രാദവും, പരിമളത്തിന്െറ മാധുര്യവും, രൂപത്തിന്െറ സൂസൂ 

ക്ഷ്മായ ചമല്ക്കാരവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന “റോസ്, “മുല്ല?ം 

“പിച്ചുകം?, “ഓക്കദം? തുടങ്ങിയവയുടെ പുഷ്ടങ്ങളും, എന്തി 

നേറെ ദേധിക്കിഷ്ടുമു ത്തു. “ചെത്തിയും? 4 ചെമ്പഠത്തിയും?, വിഷ്ണു 

വിന്നു പ്രിയമുള്ള “താമരയും അല്ലായുസ്സാ യി കണ് മറയുകയാണു'് 
ചെയ്യുന്നതു”. 
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വു 

സന്തോഷത്തിന്െറയും സംഗീതത്തിന്െറയും കൂടി പ്രവാ: 

ചകരായ പൃക്കുര്ം ആടിയാടി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന വസന്തകാലത്തു 

ചൃഫ്യ്യോത്സവങ്ങറം ഉണ്ടാകാറുണ്ടു”. പരദേശത്തും സ്വദേശത്തും 

ആഘോഷിക്കാറുള്ള ഉത്സവങ്ങളാണിതു”. അരമരിക്കയിലെ സുന്മ: 

രികറം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വസന്തോത്സവത്തെക്കുറിച്ചു മുമ്പൊരു 

ലേഖനം “സീരി?യെഴുതിയിരുന്നതു” ഇവിടെ സ്തമൃഠണിയമാണ്ട്. 

ഒരാഴ്ചയോളം നിണ്ടു നീല്ലന്ന ഈ ആര്ഘാഷങ്ങളുടെ സമാപനം 

ഉവ്യശിമാരുടെ പൂഷ്ണുരഥത്തിലിരുന്മ കൊണ്ടുള്ള. ഫോഷയാത്രയാ 

ണാര്ത്ര. ഭാരതത്തിലും പു *ഷ്യ്യാത്സവങ്ങറം കൊന്ടൊടവ്വേണ്ടു. കേ 

ഉളീയര്ക്കു നല്ലകാലത്തിന്െറ പ്രതീകമാണു” ചിങ്ങമാസത്തിലെ 

തിരുപോണം. തിരുവോണെവും പൃക്കളം തമ്മില് വളരെയട്ട. 

ത്തൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ഒരു പുഷ്ട്യോത്സവംതര്ന്നേയാണെതു”. ആ, 

ഗ്ലാദകാലമായ പൃക്കാലം നല്ലോണക്കാലംതന്നെ. തമത്തംമുതല് 

പത്തു ദിഖസത്തേയ്ഘു, വണ്ണുപ്പപൊലിമനിറഞ്ഞ പൃക്കുറംകൊണ്ടു 

കേഴളാംഗനമാരുടെ കരവിരുതും കലാവാസനയും അലങ്കാര 

വൈദശ്ധുവും പ്രകടിപ്പ്ിക്കലാണു'. 

പുഷ്ണുത്ങാം_.ചരിത്രത്തില് 

ദൈവദക കാലത്തുതന്നെ ആരുന്മാക്ം പൂക്കളിലും പൂച്ച 

ട്രികളിലും അതീവ താത് പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിനെ ആ 

നന്ദിപ്പിക്കുന്ന പസ്തുവായതുകൊണ്ടെ “സുമനസ്(ടുവഥമനലദല) 
എന്ന അത്ഥവത്തായ പേരും പൂവിനു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു 

ണ്ടെര്രേ. ജൂദഗ്വദത്തിലും പൃവിനെ വാനോളം പുകള്തന്മണ്ടു”. 

ബുദ്ധസന്യാസികളും പണ്ടുപണ്ടേ പൃഷ്്ുങ്ങറം സുലഭമായുണ്ടാകു 

ന്ന ചെടികഠം ബുദ്ധക്ഷത്രങ്ങളിലും ക്ഷേത്രപരിസരങ്ങളിലും 

സുലഭമായി നട്ടുപിടിപ്പ്ിച്ചിരുന്നു. ഭംഗിയേറിയ പൃന്തോട്ട ങ്ങറം 
തന്നെ അവരുണ്ടാക്കി. ക്ഷേത്രങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും പണ്ടുകാ 
ലംമുതല്ലചതന്നെ മൃദ്യനപരിപാലനവികസനവുമായി ബെനസ്ധ 
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പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പ്ിക്കുന്നുണ്ടു'. അജന്താ 

ചിത്രങ്ങറം, സ്ര്രീകളുടെ ചമയങ്ങളിൽ (17011618) പുരാണകാ 
ചംമുതല്ല പുഷ്ണങ്ങറം പ്രധാനപങ്കവഹിച്ചിരുന്മവെന്ത പ്രത്യ 

ക്ഷപ്പെടുത്തുന്ദണ്ടു്. സ്ര്രീകഠംക്കിടയില് സുഗന്ധചപുഷ്ണുങ്ങറംകൊ 

ണ്ടുള്ള. ശിരോവേഷ്ടരനം (((00011) ഇന്നും എവിടേയും കാണാം. 
സുന്ദരികളായ മഫഹാരാഫ്ടസ്ത്ീകഠം മുല്ലമാലകൊണ്ടുള്ള കങ്കണ 

ഞ്ങറം ഇന്നും ധരിക്കുന്നതു സാധാരണബമാണു'. പൂക്കളം പൃമാ 

ചകളും നിലത്തിട്ടു ചപുട്ടുന്നതു സഹൃദയര് പെറുക്കുന്ന. പാപി 

കളുടെ ഹിനപ്രപൃത്തിയായി അതു കണക്കാക്കു പ്പെടുന്നു. നേരെ 

മറിച്ചു ഛീവിടെ നോക്കിയാലും പൃവിനെ സ്ത്റേഫീക്കുന്നതും 

ആദരിക്കുന്നതും നമുക്കു കാണാം. പൃവു മനസ്സാണു, സ്സറേഹ 
മാണു __നിഷ്ലള ങ്കര്സ്സറഫഹം. 0 

ഇത്രയേറെ പുക പ്പെടുന്ന, മാഫാത്മൃമേറിയതാണെന്മ 

സങ്കല്ലിക്കു പ്പെടുന്ന ജൂ പൃക്കര്ം സസുൃശാസ്രുജ്ഞനെറ ദുഷ്ടി 

യില് എന്താണു”! നിയതിയുടെ നിയമങ്ങറാക്കു വിധേയ 

മായി സസ്ൃത്ത”പാദനത്തിന്നു വേണ്ടി സഫായത്തീന്മ് അഴ 

കം, ഗന്ധവും, മാധുര്യമേറിയ മധുവും തരംപോലെ കൂടപ്റ്യിറ 

വികളാക്കിയ, പരിമിതപത്രങ്ങളാടുക്കൂടിയ ഒരു ചില്ലയുടെ രൂ 

പാന്തരംമൂലമുണ്ടായ വിശേഷാവസ്ഥ. പൃക്കളെക്കുറിച്ചു” ഒ 

ന്നോ, രണ്ടോ വാചകങ്ങളിലൊതുക്കി നിത്തത്തക്കു സംക്ഷിഷഫ്ജു 

മൂട്്റുവിവരണം അഥവാ നിവ്വചനം സാധ്യമല്ലതന്നെ. സ 

'അകിണ്ണുവും, ചൈവിധ്യപൃണ്ണവുമാണവയുടെ ഘടന. സപുഷ്ണി 

കളിലെ പുനരുത്പാദനസ്ഥാനമാണു' പൂവു” എന്തു സമഗ്ര 

മായും ലഫുപദാന്വിതമായും ഒന്നു പറയാമെന്മമാത്രം. പൂക്കു 

ഉടെ പ്രധാനകത്തധ്യം, വംശപരമ്പം നിലനിത്തുന്നതിന്നും 

വംശവദ്ധനയ്ുംം വേണ്ടിയുള്ള ബിജോത്പാദനമാണു”. ആ 

തുമൂലം പൂവു ലൈംഗികഭാവത്തിന്റെയോ, വിഭിന്നലൈംഗി 
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കഭാവങ്ങളുടെയോ, പ്രത്യത"പാദനത്തിന്നനുയോജ്യമായ പരീ 

രഅസ്ഥിതിയിലുള്ള ഒഴാസ്ഥാനമായിത്തിരുന്നു. ഒരു സസുശാന്തൂ. 

ജ്ഞനെറ ഭംഗിയേറിയ ആദൃപാഠങ്ങളാണു” പൃക്കറം. പ്രവൃത്തി 

വിഭജനതത്ത്വം പ്രത്ൃയക്ഷപ്പെടുത്തി കാണിക്കാന് പററിയ ഉദാ 

ഫരണത്ങളാണു, ഉത"പാദദനാദ്ദേശര്ത്തോടുകൂടി സൃഷ്ട്രികത്താവു 

'സസ്ൃയലോകത്തില് രൂപാന്തരം വരുത്തി സൃഷ്ടീച്ച ഭതികവന്ത്ു 

ക്ഷകളില് വെച്ചു സ്വഗ്ലീയമായ ഈയ വിശിഷ്ട വസ്തു ക്ഷറം. ഒരു ശാ 

“സ്തൂസാഹിത്യകാഠന്െറ ദൃഷ്ട്രിയില്, പുഷ്പവൃന്മാഗ്രമണ്ഡലത്തില് 

പൂഷ്ണുവൃതിയുടെ സംരക്ഷണയില് ഖബൊല്യകാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി കയ 

മാഴത്തിമന്റ മിതവിഭവ ങ്ങ ളോട്ക്ൂടി ആര്രയും ആകഷിക്കത്തു. 

ക്ക ദള പുടാവരണസഫഹിതം സന്ധ്യവിവഖാഹക്കുമ്പോളത്തിലിറ 

ആവാന് ഖെ।്_: കൊള്ളുന്നതും ജറങ്ങിയതുമായ സസ്ൃകാമുകീ 

കാമുകന്മാരുടെ ആസ്ഥാനമാണു” പൃവു'. 

പൂക്കളുടെ ഉല്പത്തീയെക്കുറിച്ചും തുടന്നമ്ള. പഠിണാമ 

'വികാസത്തെക്കുറിച്ചും ഉത്തരപാദിത്വയത്തോടുകൂടിയ ഒരു വിവര 

ഞം നല്കുകയെന്നതു സുസാധ്യയമായ ഒരു കാര്യമല്ല. ഒരു ആ 

ററിഎണ്പമ കോടി കൊല്ല ഓദറംക്കപ്പുറം ഒരുനൂററി എണ്പ 

ത്തഞ്ച് കോടി കൊല്ലങ്ങറംക്കിടയ്ക് വിഭിന്ന ചൈംശികഭാവ 

ഞ്ങറം അടങ്ങിയിരുന്ന പത്രരൂപാന്തരങ്ങളു ടെ വ്യാവത്തനസം 

'വിധാനര്ത്താടുകൂടീയ സാധാഭണെകൂമ്പുകളില് അഥവാ കൂടത്ങ 

കില്നീന്നാണെത്രേ പൃുവിന്െറ ഉത'്ഭവം. സസ്യവശഗ്ശുത്തിന്നു 

തഴച്ചു വളരുവാന് പററിയ വിധം മംഴയുണ്ടായിരുനന ആ 

കാലത്തു” -- ഭീമാകാരരായ ഉഭയജന്തുക്കുറം കരയില് ജീവി 

ക്കാ൯ പഠററാതെ ചമുപ്പുപ്രദദേശ ഞ്ങളിലേയ്കും ചളിപ്രര്ദശ 

ങ്ങളിലേഷ്ണുും നിങ്ങിക്കൊണ്ടിരുനന ആ കാലത്തു”_പറവ 

കറാക്കു ചിറകു മുളച്ച ആ കാലത്തു”_ പ്രപഞ്ചം ആകസ്ത്ിക 

മായി പൂണ്ണുവളച്ചയെത്തിയ പൂക്കളുടെ പൃഞ്ചിരി കണ്ടുവെന്നാമ 
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ണു കരുതവ്റെടുന്നതു്. പരിണാമത്തിന്െറ ആദിമഘേട്ട ങ്ങളു 

ലൃണ്ടൊയിരുന്നാ പൃക്കറംക്കു വലിയ ചന്തമൊന്മമുണ്ടൊയിരുന്നില്ല. 

ത്രേ. അന്നു സസൃവിവാഹക്കമ്പോളത്തിചെ :മൂന്നാമന്? “കാറു? 

മാത്രമായിരുന്നു --വിശവസിക്കാന് പററാത്ത, ആശ്രയിക്കാന്. 

പററാത്ത, അരക്കിറുക്കനായ ഒരു :മൂന്നാമന്?. ഇന്നാകള്ടെ, ബു. 

ഒ്ധിജിവികഠംതന്നെ, കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന, പൃളകംകൊള്ളിക്കുന്ന 

മനാരമ്മജെകമായ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന സുരഭിലസൂനങ്ങളുടെ. 

വിവാഹാക്കുമ്പോളത്തില്. മൂന്നാമന്മാരായി പ്രവത്തിക്കുന്ന. 

അന്ധം ഇനം! 

വൃക്കഠം__ മരുന്നുകളെന്നനിലയില് 
ശരീരാരോഗയത്തിന്നു ശരീരത്തിലെ ഭൂതാംശങ്ങറാക്കു വീ 

കാരം വരുമ്പാറം മരുന്മകളടെ ഭ്ൂതാംശ ഞ്ങറം കൊണ്ടു സ്വാസ്ഥ്യം: 

സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണൈന്മ വൈദ്യശാസ്രും സമ്മതിക്കും. പൃക്കഠം 

ഒയഷധങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടു്. ചിലപ്പ്യോറം 

ഭക്ഷണാസ്പാധനങ്ങളായും അവ പ്രതൃുക്ഷപ്പെടാറില്ലെന്നില്ല. സൂ. 

ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും അവ പ്രദാനം ചെയുന്നു. ആസ്വാദനശമക്തി 

൭ പുറമെ ഒഓഷധവിീയുവും പൂക്കറാക്കുണ്ടെന്മ് ആയുര്വ്വേദം 

നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എത്ര സുന്ദരങ്ങളായ പദരാപകാരി 

കളാണാ പൂക്കറം! 

മധൂക്ചൃഷ്ണും ക്ഷാമകാലത്തെ നല്ല ഭക്ഷണമാണാര്ത്ര. മുരി 

ങ്ങാപ്തൂവും കാട്ടു കാച്ചില്്പുവും കമ്പളപ്പൂവും മത്തപ്പൂവും ചേന 

്ലുവുമൊക്കെ പാകംചെയ്തു ഭക്ഷിക്കാപുന്നതാണ്ട്. ലാട്പ്ലൂ മൊട്ട 

ന്െറ കാരും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. നല്ലൊരാഷധവുമാണത്തു്. 

താമഴപ്പുവു കോളറഷ്ണും കരറം രോഗങ്ങറംക്കും പററുമത്രേ. താ 

മരപ്പുചസനിന്മ കിട്ടുന്ന പത്മമധു, നേത്രരോഗങ്ങറാക്കും ഉപ. 

യോഗിക്കാം. ആമ്പല്പ്പുവ”, പ്രത്യകിച്ചു വെള്ളാമ്പല്പ്പുവ് 

ഗ്ലേദയസംബെന്ധമായ രോഗങ്ങറംക്കും ബുഭ്ധിക്കും വിശേഷമാ. 
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ചയയ” 

അ, കുജ്ംമപൃഷ്ടത്തില് നിന്നാണു” കുജംമം കിട്ടുന്നതു”. ഈ പ്പൂ 

വിലെ പൊടി ജ്വരങ്ങറാക്കും വ്യാകുലഭ്ൂമത്തിന്മും കരളിന്െറ 
്വീക്കങ്ങറംക്കും വൈദ്യവിധിപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാം. പുന്ന 

പ്ല്യൂ്ധിനും, ആരുപ്വേപ്പിന്പൃവിനും, രാമത്തുള സിപ്പു വിനും ചൈ 

തന്യവദ്ധകഗുണമണ്ടു്. ചെ।്ചകപ്പുവ് തല തിരിച്ചലിനും; മൂ 

൭1ല് നിന്മണ്മായേഷ്ക്ാവുന്ന ദുഗ്ശുന്ധസ്റ്രാവത്തീന്നും പറവും. കാട്ടു 

്പരത്തിയുടെ പൃവാണൊങ്കില് കുട്ടിചംറാക്കു ണ്ടാകുന്ന ചെങ്കണ്ണി 

മരുന്നായുപയോഗിക്കാമത്രേ. രക്തസ്ര്രാവത്തിന്മ വാളന്പുളി 

രുടെയും തൊസലിയുടെയും പൃക്കളം, വിഷൃചികഷ്ണം പുല്പമരുത്തി 

ന്െറ പൃക്കളം രക്൭ശുദ്ധീകരണത്തിന്നു”' അടഷ്ക്ാമണിയന്െറ 

പൂവും, ശപാസംമുട്ടലിനു ശീമഅഗത്ത്പ്പൂവും കൊതുശല്യത്തി 

നം, ഒരുതരം നീരിറക്കുത്തിനും മാവിന്പൃവും, ചെന്നിക്കുത്തി 

ന്തു തൃകോല്ലക്കൊന്നയുടെ പൃവും, ഏങ്ങലിനു” ഉമ്മത്തിന്ചൂവുംം 

വാതത്തിനു തിപ്പലിപ്പുവും മരുന്മകളാണത്രേ. നെല്ലിപ്പുവിനെ 

ഹിന്ദു വൈദ്യന്മാര് ജപരശമനത്തിന്നും, വിരേചനത്തിന്നും ഉപ 

യോഗിക്കുന്തണ്ടു”, പിച്ചകല്പുവരച്ചു” ഇടുപ്പുകളിലും നാഭിയി 

മും ഇടുനാതു കാമോദ്ദീപകമാണു്. ഇതിനും പുറമെ ഈ പൂവില് 

നിന്നും കിട്ടുന്ന സരയരഭൃയമുള്ള തൈലത്തിനു ദേഹത്തെ തണുപ്പ 

ക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. വലിയ കടലാടിയുടെ പൂക്കുല തേള്” 

.ക്ത്താതിരിക്കുവാന൯ുള്ള, ഓഷധമാണബണെന്മം* അതിനെ സമീപ 

ത്തു വെച്ചാല് തേള് മരവിച്ചു പോകുമെന്നും പറയുന്ന. പേപ്പട്ടി 

വിഷത്തിനും ഇതിലെ പൂക്കുല ഉപയോഗിക്കാമത്രേ. ചെത്തു 

രുക്കത്തിന്െറ പൂവ് മഞ്ഞവ്റ്റിത്തത്തിനു” ഉപയോഗിക്കാമെന്നു 

പഴമക്കാര് ക്കഭി പ്രായമുണ്ടു”. മുലപ്പ്യാമ വററിക്കാനുള്ളു ശേഷി 

മഴമുല്ലപ്പുവിനുണ്ടു്. അപകടംകൂടാതെ ഗര്ഭാല്ലാദനം തടയാന് 
പററിയതാണര്ത്രേ ചമതപ്പവ്. പല്ലൂകുത്തിനും മോണൊവിപ്പ്റി 

നും കപ്പുമഞ്ഞളിനെറ പൂവു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ദ്രാവകാഷധം വ 
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രെ നല്ലതാണു്. അങ്ങനെ പോകുന്നു ഓഷധവീര്യമുള്ള പൂ. 

ക്കളെ നിണ്ടെ പട്ടിക. 

ചുരുക്കിപ്പുറഞ്ഞാല് സസ്യങ്ങളുടെ പുനതല്ലാദനത്തിന്നു 

വേണ്ടി വിശേഷരിതിയില് മേദഗതി വരുത്തീയ ഈ പൃക്കളുടെ 

സയന്മര്യം കണ്ണ്ണിന്നാനന്ദം നല്ലുന്നു; സൌരഭ്യം മനുഷ്യാ 

ത്മാവില് കിക്കിളി കൂട്ടുന്നു; ഒഷധവിീര്യം മനുഷ്യരെ രോഗവിമു. 

ക്തരാക്കുന്മ; സൃഷ്ട്ര,നൂഖശക്തി പ്രകൃതിക്കു ഹിത്യസത്ത ന 

ലന്നു; അങ്ങനെ തികഞ്ഞ ലയകികനും, ഭാവനാവിശിഷ്ടുനായ 

കവിക്കും സത്യാനേേേഷിയായ ശാസ്ധുജ്ഞനും, ചോകസേവക. 

നായ ഭിഷഗ്വരനും അത്ഭുതനൃഷ്ടിയായി, ഈ പരിപാവനവ. 

സ്തു വിരാജിക്കുന്ന -- കണ്ണിന്നൊരുത്സവമുണ്ടാക്കിക്കൊടു ക്കുന്നു. 

€€അഞ്ങാട്ടു നോക്കുക ചുവപ്പു കറുപ്പും പച്ച. 

യെന്നീ നിറങ്ങളിടതിങ്ങിയൊരംബരാന്തം 

ചെന്താരുമാമ്വചലു മൊരേസ്വമയം വിരിഞ്ഞു 

പൊന്തുന്ന പൊയ്ക്കയുടെ ചന്തമിയന്നിടുന്നും?? 

അവയുടെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ടുതന്നേയാണു” ലോകം സഹിക്കും. 

ത്തക്കതായി ഭവിക്കുന്നതും. 
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ഇലക്ട്രോണിക് കംപ്യൃട്ട൪ 

ഏം. ൫൯. സുബ്ബശ്മണ്യം 

ഈ നൂററാണ്ടിലെ ശാസ്രൂ ജ്ഞ ന്െറ ഏററവും മികച്ച 0േ: 

ട്ടുമേതാണു”? ഈ ലേഖകന്െറ ഉത്തരം, ഇലക്ദട്രാണടിക് കം. 

പട്ടര് എന്നാണു. ഒരു സെക്കുണ്ടില് അയ്യായിരം ഗണിതക്രി 

യകറഠം ചെയ്യുകയും, ലക്ഷക്കണക്കിനു സംഗതീകറം ഓമ്മവെയഷ്ണും 

കയും ഒ ല്യ്യുന്ന ഭീമാകാരനായ, അതേ സമയം നമ്മുടെ ചൊല്ലു, 

ട്രിക്കു നില്ലഛനാ വീനീതദാസനായ, കംപ്യൃട്ടര് ആണു” ഈ ആ. 

ററാണ്ടിലെ ഏററവും വലിയ കണ്ടുപിടിത്തം. 

നാം ഒരു പൃതിയ വ്യാവസായികവിപ്പവത്തീന്െറ ആരംഭ 

ഘട്ടത്തിലാണു” നില്ലന്നതു്. ആദ്യത്തെ വ്യാവസായികവിപ്പ 

വം യന്ദ്രത്ങറംവഴി മനുഷ്യന്ൊ കായികാദ്ധവാഗത്തിന്െറ ഭാ 

രം ലഡു കരിച്ചുചെങ്കിത, ഈ പൃതിയ വയാവസായികവിപ്പവം, 

കണക്കുകൂട്ടല് മുതലായ മാനസികാദ്ധവാനത്തിന്െറ ഭാരം ല 

ല്കരിക്കാന്ുള്ള യന്്ൂങ്ങറംമൂലം മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്ന 

താണു. ആവിഎഞ്ചീന് ആദ്യത്തെ വ്യാവസായികവീപ്പ പത്തി 

ന്െറ പ്രതീകമാണൊങ്കില്, പുതീയ വൃവേസായികവിപ്പചത്തി 
ഒ൯റ പ്രതീകം കംപ്യൂട്ടര് ആണു്. 

ഒരു ഇലകട്രോണിക മസ്തിഷ്ഠുമാണു” (1൦0൦. 

23 പ്ന) കാപ്ൃട്ടര്. ഫ്എ്ന്നാല് മനുഷ്യ്യമസ്ത്ിഷ്ഠ ത്തേക്കാഠം എ 
തൂയോ അധികം സങ്കീണ്ണുമാണു” കംപ്യട്ടറിന്ദറെ ഘടന. 

ഒരു കംപ്ട്ടറിനു”" എന്തൊക്കെ ചെയ്യാന് കഴിയും? ഇ. 
തിനു ചെയ്താന് കഴിയാത്ത സംഗതികറം എണ്ണിപ്പറയുകയായീ: 
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ശാസ്ൂഗതി 1 

ഏീക്കും കൂടുതല് ഫളപ്പും. നൂററുകണക്കിനു ഗണീതശാസ്രൂ 

ആ്ഞന്മാര്, അനേകം ദീവസങ്ങറം കൊണ്ടു ചെയയതീക്കന അരേ 

കം സാഖുൃകളുടെ കൂട്ടല്, കിഴിക്കല്, പെരുക്കല്, ഫരിക്കല്, 

വശ്ശുവും വഗ്ശമൂലവും കാണല്, ഇവയെല്ലാം ഇതു ഞൊടിയിട 
യില് ചെയ്തുതീക്കും. മനുഷ്യക്ക്' ഇടഷ്കു, ചില തെററുകറം വ 
ന്നേഷ്ക്ുംം പര്ക്ഷ ഈ യന്ദ്രത്തിനു” ഒരിക്കലും തെററുപററ൮ുക 

യില്ല. ഇന്ഷ്യറന്സ് പ്രീമിയം, ഇലക്ട്രിസിററിചാജ്മ ഇവ 

യെല്ലാം കൃത്യമായി കണക്കുകൂട്ടി പഴിക്കുവഴിയായി ബില്ലരീല് 

ടൈപ്പുചെയ്തുതരുവാ൯ ഇതിനു കഴിയും. അനകായിരം സംഗ 

തികറം ഓമ്മയില് സൂക്ഷിക്കുവാനും, കുറെ കൊല്ലങ്ങറംക്കുശേ 
ഷം അതിലേതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുത നാം ആവശ്യപ്പെടുകയാ 

ണൊങ്കില്, ഒരു സെക്കണ്ടിനുള്ളില് കൃത്യമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു 
തരുവാനും ഈ യന്ത്രത്തിനു കഴിയും: ജമ്മനിയില് കുററവാളി 

കളുടെ വിവരങ്ങറം ശേഖരിച്ചുവെയ്ക്്ാന് ഒരു കംപ്യൂട്ടര് ഉപ 

'യോഗപ്പെടുത്തിവരുന്നു. കുററവാളികളെ കണ്ടുപിടിക്കാന് ഇതു 

വളരെ സഹായകരമാണര്ത്ര. 

ഖബെഹിരാകാശഗഖ്വേഷണെത്തില് കംപ്ൃൃട്ടറി ന്െറ സഹായ 

“വും സഹകരണവും അത്യാവശ്യമാണു”. ഖബെഹിരാകാശത്തില് 

നിന്ത കൃത്രിമോപഥഗ്രഫങ്ങളിലെ .വിവിധശാസ്ര്റീയോപകരണാ 

ഞ്ങറം അയഷ്ക്ഛന അസാഖ്ും സന്ദേശങ്ങറം സ്വീകരിച്ചും ആ 

വയെ തരംതിരിച്ചു”, ക്രമപ്പെടുത്തി, സംഗ്രഹിച്ചു ശാസ്രു ജ്ഞന്മാ 

ക നല്ലന്നതു” ഇത യന്ന്രമാണു”. ഓര്ോ പ്ര ത്യേകസന്ദഭങ്ങളിലും 

പ്ല സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളേയും പരിശോധിച്ചു ഈ യ 

ര്ൂൂം നല്ലന്ന നിദ്ദേശങ്ങള ന൯ുസരിച്ചാണു” ബഹിരാകാശത്തില് 

സഞ്ചരിക്കുന്ന കൃത്രിമോപഗ്രഫങ്ങളുടെ മാഗ്ഗരവും മററും ഭൂമീ 

മില് നിന്ന നീയന്ത്രിക്ക പ്പെടുന്നതു”. 
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ഇലകീട്രോണിക കംപ്യൂട്ടര് 

അകേരിക്കയിലും മററും കാലാവസ്ഥാനിരീക്ഷ ണബാത്തീനു 

കള വിവിധഉ പകരബണങ്ങറം അയഷ്ണയന്ന കോടിക്കണക്കിനു സ്ഥി 

ിചിപരക്കണക്കുകറം സപീകരിച്ചു", അവയെ ക്രമീകരിച്ചും 
ആററിക്കുറുക്കി, കാലാവസ്ഥാപ്രവ ചനത്തിനു പററിയ ,നീല 

യിലാക്കീ, അതിന്െറ ചുമതല വഫിക്കുനാ ശാസ്ധ്രു്ഞന്മാക്ക 

അല്ലന്നതു" ഈ യന്ന്രമാണു. 

പതിനായിരക്കണക്കിനു” എന്യമര്േ ററര്മാര് ശേഖഭിക്കു 

ന്ന ജനസാഖ്യാസംബെന്ധിയായ സ്ഥിതിവിപഖരക്കുണക്കുകറം മുഴ 

വന് ക്രമവല്ക്കരിച്ചു, സംഗ്രഹിച്ചു”, ഒരു വന്മാജൃത്തിലെ ജന 

സംഖ്യ ശരാശരി ആളോഹരി വരുമാനം, ശരാശരി കൃഷിദ്രമിം 

സാക്ഷരത്വശതമാനം മുതലായവയെല്ലാം പെട്ടെന്നു കണെക്കാ 

ക്കാന് ഒരു കംപ്യൂട്ടറിനു കഴിയും. വലിയ കമ്പനികറംക്കും, വൃ 

വസായസ്ഥാപനങത്ങറാക്കും ബാലന്സ് ഷീററ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടു 

ക്കാനും അതിസങ്കീണ്ണുങ്ങളായ സാമ്പത്തികപ്രശ്ശങ്ങറംക്കു” കൂ 

ത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇതിനു കഴിയും. ഒരു വലിയ തണ്ണി 

മില് മാനേജര്, ഒരു പ്രത്യേകതരം തുണ്ടിക്കു മീറററിന്മ” ഒരു 

പൈസവീതം വില കൂട്ടുന്നദതാ, അതല്ല തുണ്ടിയുടെ ഗുണം അ 

ഷ്യം കുറചു മീററ റിനു രണ്ടുപചൈസവീതം ഉത്പാദനച്ചെലവു 

ചുരുക്കി, വിലയില് ഒരു പൈസ കാവു വരുത്തി വില്ല്ന്നതോം, 

ഏതാണു” ലാഭകരം എന്നു തിരുമാനിക്കാഗാവാതെ വിഷമിീക്കു 

അ ,എന്ത കരുതുക. ഒരു കംപ്ട്ടര് അതിനു ശരിയായ സുമാ 

ധാനം വേഗത്തില് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊടുക്കും. നമുടെ ധനകാര്യ 

വകുപ്പു പുകയിലയിന്മേലുള്ള. നകി രണ്ടുപൈസ വദ്ധിപ്പ്യിക്കു 
അതോ മണ്ണെണ്ണയുടെ മേലുള്ള. ഡ്ൃട്ട! ഒരു പൈസ വദ്ധിപ്പിക്കു 
ഞാതോ കൂടുതല് ലാഭകരം എന്ന കംപ്്ലട്ടര്മൂലം നിഴ്ണുയിച്ചു 
ബേജറവുകഠം രൂപികരിക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല. 
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ശാസ്രൂഗതി 1 

ചില കംപ്യട്ടവകഠം റഷ്യന്ഭാഷയിലെ പുസ്തുകഞ്ങറം: 

ഇംഗ്ലീഷിലേയഷ്ക്ും മറിച്ചും തജ്ജമചെയ്കത്കാന് കഴിവുള്ളവയാണു". 

മററു ചിലവ ജംഗ്ലീഷിലും ജമ്മനിലും ആണു് വൈദശ്ധ്യം പ്രദ: 

ശരിപ്പ്യിക്കുന്നതു”. ഇന്ന റഷ്യന്ശാസ്ത്രീയമാസികകളിചെ ലേ 

ഖനങ്ങറ്ം അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും ഇംഗ്ല്രീഷിലേഷ്ക്ു” ളൂ. 

ട്ടന്തന്നെ തജ്ജമചെയ്യുന്നതു കംപ്യൃട്ടര്മൂലമാണു”. (കേരള 

ത്തിലെ ശാസ്രുമ്ഞന്മാര് മലികഗചേഷണം നടത്തി, ആഗ: 

ലേഷണഫലങ്ങളെ പ്പററി മലയാളത്തില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന 

പ്രബന്ധങ്ങറം ഇംഗ്ലീഷിലേയ്കയം റഷ്യനിലേഷ്ണുും കംപ്ട്ടര്മു, 

ലം തജ്ജമചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലം വളരെ വിദ്ൂരമാവില്ലെന്നു നമു. 

4൭ പ്രതീക്ഷിക്കുക) 

ചിലതരം കംപ്യൂട്ടര്, കവിത എഴുതുകയും, പാട്ടുകര്ം ൭ 

ചിക്കു കയും, പാട്ടുകഠംക്കു പററിയ ട്്ൃണുകറഠം നിദ്ദേശിക്കുകയുൂം 

കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ടു. 

വരൂ, നമുക്കു കംപ്പട്ടര് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിശാലമായ മുറി 

ധ്ിലേയ്ക്കരോനു കടന്മ”, അതിന്െറ ഭാഗങ്ങറം പഴിശോധിക്കാം.. 

ആ മുറി എയര് കണ്ടീഷന് ചെയ്തുതായിരിക്കും. മുറിയുടെ നടു 

വില് വലിയൊരു മേശ കിടക്കുന്നതു കണ്ടുവോ? അതിന്െറ ഉപ 

രിതലം മുഴുവന് പലതരം സ്വിച്ചുകഠംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിഭിക്കുന്നു. 

മേശയ്ലു, ലംബമായ! റെയില്വെ ബുക്കിംഗ്” ഓഫീസില് ടിീക്കററു. 

കഠം അടുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന അചമാരപോലെ, ഒരു ഭാഗം കാ 

ബോം. അവിടം മുഴ്ച൯ സ്റ്റടീകം കൊണ്ടു" ആവരണംചെയ്തു അ 

നേകം വ്ൃത്തങ്ങളാണു. ചില വൃത്തങ്ങറം പ്രകാശിക്കുന്നു. മറവു. 

ചിലവയുടെ പ്രകാശം മാഞ്ഞപോകുനു. വേറെ ചിലവ പുതു 

തായി പ്രകാശിക്കുന്നു. അവയില് ചില അക്കുങ്ങറം തെളിഞ്ഞു. 

ചരുന്മ. 0.6. 3, 7, 9 എന്നിങ്ങനെ. മററു ചില അക്കുങ്ങറം: 

മാഞ്ഞുപോകന്മ. ഇതാണു” “$കണ്ര്ട്രോറം ടേഖബിഠാം? (002170 

റു മു 
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ലി16): അതിന്െറ പിന്നില് നാലോ അഞ്ചോ സ്റ്റീല്സേഷു 

കഠം കാണുന്നണ്ടു” ഇല്ലേ? ഒരു സേഫ് തുറന്നു നോക്കാം. അതീല് 

നിറയെ അനേകം വൈദ്യതതകമ്പികളാണു”: ഈ കമ്പികഠം 

എതിലേഷ്ണ്രാണു് പ്രപേശിക്കുന്നതെനശ നോക്കാം. ഒരു 

ചെറിയ ട്രാന്സിസ്റ്റര് റേഡിയോവിന്െറ ആവരനെം നീക്കും 

ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ചെറിയ തകിടില് ഏതാനും 

ട്രാന്സിസ്റ്ററുകഠം, റെസിസ്റ്റന്സുകറം, കന്ഡെന്സവറുകഠം ഇച 

യൊക്കെ കാണാം. ഈ സേഫിന്നകതത്തെ ഓരോ വൈദ്യതക്കു 

മ്പി ചെന്നെത്തുന്നതും മേല്പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ചെറി 

യ തകീടിലാണു”. എല്ലാ സേഫുകളു3ടയും ഉറംഭാഗം ഇതുപോ 

ചെത്തന്നെയാണു്. ഈ സേഫുകളാണു” €മെമ്മറി യൂനിററ്? 

(൮1 റവി): നാം നല്ലുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം ശേഖരീ 

ച്ചുഖെഷ്ണുന്നതും നമുക്കാവശ്യമുള്ള പ്പം ആ വിവരങത്ങറ്ം തിര 

ഞ്ഞെടുത്തു തരുന്നതും ഈ മെമ്മറി യൂനിററാണു. 

പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതരം ടൈപ്പ്” റൈററര് കാണാം. 

തതി അനേകം തൃുളകളള്ളതും, സുമാര് രണ്ടു സെന്റിമീററര് 

വീതിയുള്ളതും, വളരെ അധികം നിളമുള്ളതുമായ ഒരു നാട പ്ര 

ചേശിക്കുന്നതായി കാണാം. ഇതാണു” ഇന്പുട്ട്. (1ന0യ): 
അപ്പൂറത്തു' അല്പം വൃത്യസ്ൂമായ വേറൊരു ഉപകരണം കാ 
ണാം. പത്രമാഫിസുകളിലെ ടെലീപ്വ"ന്റര്പോലെ സ്വയം 

ര് ടൈപ്പ്ുചെയ്ത്ു നാട പറത്തേഷ്ണുയഷ്ക്ുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണു” 

അതു. “ഒട്ട് പുട്ട്' യൂനീഠറ്? (0ധ0ധ റവി) എന്നാണു: 
അതിന്റെ പേര്. പിന്നെ കുറെ പ്രത്യേകരീമിയിലുള്ള ടൈ 
പ്പ” രൈറററുകറം കാണാംം ഇവയാണു? ഉത്തരം ലഭിക്കേണ്ട 

പ്രഗ്ലങ്ങളെ സൂഷിരങ്ങളുള്ള നാടകളാക്കി മാററുന്നതു. 

ഇനീ കംപ്യൃട്ടറിന്െറ പ്രപത്തനത്തിന്െറ അടിസ്ഥാന 
തത്വങ്ങളിലേഷ്ണ” ഒന്നു” എത്തിനോക്കാം. നാം എണ്ണൂന്നതു” 
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എങ്ങനെയാണു”? അന്യോന്യസഫായം കൂടാതെ എഴുതാചുന്ന 
9; 1; 2;.......; 9 എന്നീ പത്തു അക്കുങ്ങളണ്ടു നമുക്കു. ബാ 
ഒടിയുള്ള. സംഖ്ൃയകഠം സ്വതന്ദ്രങ്ങളല്ല. ആദ്യത്തെ പത്തു സ്വ 
ഞതന്ൂഅക്കുങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി 9_ല്ക്രുടുതലുള്ളു അകം 
ങ്ങളെ എഴുതുന്നു. 10, 11........19; പിന്നെ 20, 91........29; 
കം 90........99 ഇങ്ങനെ. ദശാംശസമ്പ്യദായം എന്ന പേ 
അള്ള ഈ സസമ്പ്പദായത്തെ ലോകത്തിനു സംഭാവന ചെയ്തുതു ഭാഭ 

അമാണു'. 

ഈ സ്വമ്പ്ൃദായത്തില്ൽ 

8:14 10.8 

4665-47 1001-86 :%10-- 0 

_ 4010൮. ാ൨0-6 
6499-62 10004 2100-93 10-1-8 

56 7 103 1-4 201 09-- 93% 10--8. 

എന്നാല് പണ്ടു ചില രാജുങ്ങളില് (ഉദാ:_ബാബിലോ 

റിയ) ഇനാത്തെപ്പ്പോലെ പത്തു സ്വതന്്രസംഖ്യകറം അറിയ 

പ്പൂട്ടിരുന്നില്ല. വെറും രണ്ടു സ്വതന്്ര അക്കുങ്ങളേ അവര്ക്കഷ” 

അറിയാമായിരുന്മള്ളൂ. അവര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംജ്ഞകറം 
ചരീത്രഗചേഷകന്മാര്ക്കു” ഇനീയും പിടികിട്ടിയീട്ടില്ല. 

കംവ്്യൃട്ടവം ഒരു ബാബിലോണിയക്കാരനാണ്ട്. രണ്ടു സ്വ 

തനൂഅക്കങ്ങളെമാത്രമേ കംപ്ൃൃട്ടറിനു കൈകാഴജ്യം ചെയ്താന് 

കഴിയ്ക്കും 0; 1 എന്നീ രണ്ടു” അക്കുങ്ങളാണു” അവ. അതിനു 

പ്രത്യേകകാരണെമുണ്ടു”. വൈദ്യതധാര പ്രവഹിക്കുന്നു, അഥ 

വാ വൈദ്യൃതധാര പ്രവഹിക്കുന്നില്ല എന്ന രണ്ടവസ്ഥകളേ 

ഒവെദ്യൃതിയില് ഉള്ളൂ. വൈദ്യതി പ്രവഹിക്കുന്ന സ്ഥിതി 1 

എന്നം, വൈദ്യതീപ്രവാഹം ഇല്ലാത്ത നില 0 എന്നം സൂചി 

റു 
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പ്പിക്കുന്ന. അതുപോലെത്തനൊ നാടകളില് ദ്വാരമുണ്ടെങ്കില് 

അതു: 1 എന്നും ദ്വാരമില്ലെങ്കില് അതു” 0 എന്നും സൂചിപ്പ്രീക്കു 

ന്ന. ഇതിനു രണ്ടംഗസമ്പ്യദായം (31൧ ടന 6॥ദഥ) ഫ്റീന്നു 

പ്പേര്. 
ി 

ഭണ്ടെംഗന്. പ്രദായം പത്തംഗസ്വ്പ്ൃദായം 

രു 0 

[] 1 

10 മൂ 

] 1 3 
100 4. 

101 8 

110 6 

1 1 1. റു 
1000 ൫ 

1001 

100 10 

110010 02 

1] 00100 100 

നമുക്ക” ഒരു സ.വ്പ്ൃദായത്തെ മറേറ സമ്പ്ൃദായ മാക്കുന്ന 

വ്യിധം നോക്കാം. 

രണ്ടംഗസ വ്ദായത്തിലുള്ള. ചീല സംഖൃകളെ പത്തംഗ 

(ദശാംശ)സ ന്പ്ൃദായത്തിലേഷ്കു, മാററാം. 

11011 -1 7 24-1- 1 2 23--024 23-14 -- 1 

51% 16 -- 1246 -- 0-12-11 

പം 
ത്ത അങ 

[1 



ശാസ്പ്ുഗതി 1 

1111 1 2695 ൭. 124 22... 120 2-) 

12% 8 -4- 1244 -1202.1 

റം 

ശി പത്തംഗസമ്പൃദായത്തിലെ സംഖ്യകളെ രണ്ടംഗ 
സമ്പ്പൃദായമാക്കി മാററാഠീ 

29 എടുക്കാം. 

9 നെ തുടച്ചയായി £ കൊണ്ടു ഹരിക്കുക. 
2 | 29 

നി 
27. പ-(0 

ടം ത്ി 

പി 3. 

ം 29551202: 14 25.12: 22-1- 0299 -- 1 
11101 (രണ്ടംഗസമ്പ്ൃദായത്തില്). 

29 എടുക്കാം. 

മ [23 

മ | 1..........ം: [1 

26 റി, 

8 | 2. പ 1 

28 5.1 2094-02 23-12-10 2 -- വ 

10111 (രണ്ടംഗസമ്പ്ൃദായത്തില്). 

അപവ്പ്വോറം എത്ര വലിയ പത്തംഗസാംഖ്യയേയും രണ്ടംഗ 

സാഖ്യുയാക്കി മാറാന് കഴിയും. 
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രണ്ടംഗസംഖ്യയെ നാടയില് ദ്വാരങ്ങറാമൂലം രേഖപ്പെടു 

ഞ്തുവാനും കഴിയും. 

ഇനി രണ്ടംഗസമ്പ്യദായത്തില് സാഖ്യകറാ കൂട്ടുന്ന സമ്ഖ്വ 

ഏായം നോക്കാം. 

ലു) 0-- 

] 

1 

0) 1... 

| 

10 

പത്തംഗസമ്പ്ൃദായത്തീല് 

ദ) 10 -- ഉ - 
111 നു് 

2001 9 

0) 100 -- 4. 
110 6 

01%; 101 

ഇങ്ങനെ കംപ്യൂട്ടറിനു നൊടിയിടയില് അനേകം സമം 

“ഖ്ൃകറം കൂട്ടുവാന് കഴിയും. 

കംപ്ൃട്ടവുകളില് / അനലോഗ് കംപ്യൂട്ടര്” (൧1൧,061) 

02420111) എന്നും “ഡിജിററല് കംപ്ൃട്ടര്?(21010 ഥം 
വ്വ 07101) എന്നം രണ്ടുവിധം ഉണ്ടു”. 
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അനലോഗ് കംപപ്ലട്ടവകഠം നാം കൊട്ടക്കന്ന സംഖ്യക. 
രള വസ്തുക്കളുടെ അളവുകളാക്കി രൂപ്പാന്തരപ്പെടുത്തി ഉത്തര: 

. ഞ്ങഠം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന. അതായതു നാം കൊടുക്കുന്ന സംഖുക. 
ളെ നിളമായോ, വൈദൃത്മിയുടെ ശക്തിയായോ മറേറാ രൂപാ 

ന്തരവ്പെടുത്തി ഉത്തരം കാണുന്ന. ഉദാഫരണമായി 47% 2 എ 

ന്ന ചോദുത്തിനുത്തരം കാണാന് അനലോഗയന്ദ്രം നാല മീ 

ററര് നിളവും, രണ്ട മീററര് വീതിയും ഉള്ളു. ഒരു മുറിയുടെ ദക്ഷ. 
ത്രഫലം കാണുന. ക്ഷേത്രഫലം 8 ചതുരശ്രമീററര് ആയതു 

കൊണ്ടു 47% 2-8 എന്ന ഉത്തരം നല്ലുന്മു. അനലോഗ് കം 

പ്ട്ടറില് നാം നല്ലനാ വിവരങ്ങറം ശേഖരിച്ചുചെയ്ണാനുള്ളു. 

മെമ്മറി യൂനിററ് (2 പഥ യമ) ഇല്ല. 

ഡിജിററല് കം വട്ട ആകട്ടെ, സംഖ്യകളെ എണ്ണുക 

ഷാണു് ചെയ്യുന്നതു്. 4202 എന ചോദ്യത്തിനുത്തരം കു 

ണാന്൯ ഓരോ കെട്ടിലും 4 വടികറം വീതമുള്ള രണ്ടു കെട്ടുകറം കൂ 

ട്ടിച്ചേത്താല് ആകെയുള്ള വടികളുടെ എണ്ണും എത്രയെന്നു” എ. 

ക്ക ഞക്കാക്കുന്ന. ഫ്ലീട്ടുവടി എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്മ. അതില് 
നിന്നു 4 26 2 എന്ന ചോദൃത്തിനുത്തരം 3 എന്നു ലഭിക്കുന്നു. 

ഡിജിററല് കംപ്യട്ടറിന്മ മെമ്മറിയ്യുനിററ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 

ഇപ്പ്യോഠം ശാസ്രൂ ്ഞന്മാര് ഈ രണ്ടുതരം കപ്യ്യട്ടറുകളുടേ 

യൂം നല്ല വശങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേത്തു “അനലോഗ് _ ഡിജിററല്. 

കംപ്ട്ടര്? എന്നൊരു പൃതീയ തരം നിമ്മിക്കാനാരംഭിച്ചീട്ടണ്ടു. 

കം പ്പൃട്ടറിന്െറ ചരിത്രം 

1649_ല് “പാസ്കല്? എന്ന ശാസ്തൂജ്ഞന് ഒരു കൂട്ടല്യ. 

രരം (൧001൩ സ്ന) കണ്ടപീടിച്ചു. 10111_ല് “ലൈ. 

ബിനിററസ്? എനാ ഗണിതശാസ്രുജ്ഞന്് കൂട്ടല്, കിഴിക്കല്. 

്വയ്യുംപയറമെ പെരുക്കലും ഹരിക്കലും കൂടി ചെയ്യാന് കഴിയുന്ന 

ഒരു യന്ദ്രത്തിന്െറ പ്ലാന് തയാറാക്കി. 
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1900_ല് “തോമസ് ഡീ കോഠ്ഠമാ൯? എത്ര വലിയ സം 

ഖ്യയേയും പെരുക്കാന് കഴിപുള്ള ഒരു യന്ദ്രം നിമ്മിച്ചു. റു 

19901 _ല് “ഓഡ് നോര്? കൂടുതല് പരിഷ്ടുതമായ ഒരു യ 

ന്ൂം കണ്ടുപിടിച്ചു. 

1999 _ല് “ചാഠല്സ് ബബ്ബാജ'” (1൨൮1൦8 8ച൧0ലള6) 
ഒരു ' അനലിററിക് എന്ജി"ന്െഠ (൧൧൧൦ 11൧൭൧൦) വിശ 
ദമായ പ്ലാനും മോഡലും തയാറാക്കി. ഇന്നത്തെ കംപ്ര്യൂട്ടറി 

ന്െറ പൂയ്വിക നായിരുന്നു ആഅരതു”. പക്ഷ അന്ധ സാഭമകേതികശാ 

യം (16ലഥവഠഗ്ല) ഇന്നത്തെപ്പോലെ പൂരോഗമിച്ചിട്ടില്ലായി 

രനാതിനാല് ബെബ്ബയാജിശ മാന് ഉദ്ദേശിച്ച യന്ത്രം പൂണ്ണുമായി 

നിമ്മിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. 

കഴിഞ്ഞ നൂററാണ്ടിന്െറ അവസാനത്തില് :ഹോളറിത്ത്? 

“കാനേഷുമാരിക്കണക്ക കളെ? സംഗ്രഹിക്കാനുക്ള. ഒരു യന്ദ്രം 

നിമ്മിച്ചു. ഈ യന്ത്രംമൂപം 1990_ശ അഭമരിക്കയിലെ കാന 

ഷുമാരികണകക്കെട്ട ക്കലിന്െറ ഫലങ്ങളെ വളരെ എളുപ്പത്തില് 

അപഗ്രഥിച്ചു നിഗമനങ്ങളിചെത്താ൯ കഴിഞ്ഞു. “ഫോളറി 

ത്ത്! താന് കണ്ടുപിടിച്ച യന്ദ്രം വന്തോതില് നിമ്മിക്കാന് 

0ഠഥല൩ഥ൩ല വ്പാധിചിറ£ 1൦01701൯ഇ 00൩൩7 (0. 
1. 1. റ ബഗദണ്്)സ്ഥാപിച്ചു. ആ കമ്പനിയുടെ ഇപ്പ്യോഴത്തെ 

പേര [00൦൭൧0൩൮ 1303൧689 1 ലവ (1. 8. 21.) 
ക്ട്ന്നാകുന്ത. 

കംപ്യൂട്ടറിനെ പുരോഗതിക്കു വളരെ അധികം സംഭാവ 

നലെയ്കു ഒരു ശാസ്രൂജ്ഞനാണു” ജോണ് വോണ് ന്യൃമാന്? 

0൧൩ "7" (ഥു: 

109) _ല് ഹാര്വാര്ഡ് യുനിവര്സിററിയീചെ പ്രൊഫ 
സര് (ഹോവാഡ് ഐക്കന് [. 4. /. കമ്പനിയുടെ സാങ്കേതി 

81. പ് 



ശാസ്രൂഗതി ] 

കസഫായത്തോടുകൂടി 2. 9. 6. 0. (2൧റ൩ലല൦ 3൦൩൦൩0 
റവി റപിലിപാ) എന്ന അധുനീകരീതിയിലുള്ള കം 
പ്ൃൂട്ടര് നിമ്മിച്ചു. 

പിന്നെ “എനിയാക്' (114120) “ബിനാക (13 14൧ (0) 

“യൂനിവാക (1720; 3. 9. 1. 0. എന്നിങ്ങനെ പല 

കാഠപ്ട്ടരകളം രംഗപ്രവേശം വു 

കംപ്ട്ടര്നിമ്മാണത്തില് [. 13. |. കമ്പനി മുന്നണീ 

യില് നില്ലച്ഛന്നു. റഷ്യന് ശാസ്രൂ്ഞന്മാരും കംപ്ൂട്ടര്നിമ്മാണ 

ത്തിത തുല്യവൈദശ്ധ്യം പ്രദശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു. ഇന്ത്യയിലെ ഒ 

ന്നാമത്തെ കംപ്യൂട്ടർ ആയ ടിഫാക? (11112, 0): എകദദ 

ശം 1952-ല് ബോംബയിലെ /ടാററാ ഇ൯സ്ത്റിററ്യട്ട് ഓഫ് 

ഫനന്ഡമെന്റല് റിസച്ച?? നിമ്മിച്ചു. 

അടുത്ത കാലത്തായി ഏററവും ആധുനികരിതിയിലുള്ള. 

“0൧൧96007 എന്ന കംപ്യൂട്ടര് ബോംബേയിലെ 4 ടാററാ ഇന് 

സ്ത്റീററ്യട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റല് റിസച്ചില്? സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടി 

രിക്കുന്നു. ഇതു വിവിധോദദ്ൃശങ്ങറംക്കു പററിയ ഡിജിററല് 

കംപ്്ൃട്ടര് ആകുന്ന. ഇതിനു 932000 പാക്കുകറം ഓാമമ്മയില് 

സൂക്ഷിക്കുവാന് കഴിയും. 

ട്രോംബേയിലെ :“അറേറാമിക” എനര്ജി സ്ഥാപന? 

ത്തിന്െറ ഇലക്ടര്ട്രാണിക്സ് "വിഭാഗം ഇതിനകം സ്വന്ത 

മായി അനേകം അനലോഗ് കംപ്ൃൃയട്ടര്കളം ഡിജിററല് 

കാപ്ൂട്ടര്കളും നിമ്മിച്ചു” ഇന്ത്യയിലെ വിവിധഗപേഷണ 

സ്ഥാപനങ്ങറംക്കു നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ഇയ്യിടെ കല്ക്കത്തയിലെ ജാദവ'പ്പൂര്സവ്യകലാശാലയി 

ചെ യുവശാസ്രുജ്ഞന്മാര് :4സോളിഡ് സ്റ്റേററ് ഡിജിററല് 

കംപ്ൃൃട്ടര്?? ആയ 4ഇസിജു.. 1? സ്വന്തമായി നിമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. 
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ഏററവും സങ്കീണ്ണവും ആധുനികരിതിയിലുള്ളതുമായ ഒരു 

കംപ്യൂട്ടര് ആണു” ഇതു”. ഈ കംപ്്യട്ടര് നിമ്മിക്കാന് 4 ലക്ഷം 

രൂപ ചെലവായീ. ഒരു സെക്കണ്ടില്, 11 അക്കങ്ങളുള്ള സം 

ഖൃകര്ം കൈകാര്യം ചെയ്യുയ്ചോഠം ഒരു സെക്കണ്ടില് 11000 

കൂട്ടല് _ കിഴിക്കക്രിയകളം 1600 ഗുണനക്രിയകളു.ം 1900 

ഫരണക്രിയകളം വീതം ചെയ്യാന് ഈ കാപ്്യട്ടറിനു സാധി 

ക്കം. സുമാര് 1000 ട്രം൯സിസ്റ്റവകളും 90000 ഡയോഡുകളും 

ഇതില് ഉപര്യാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു. 

കംപ്യട്ടവുകളെ സ്സുംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഇന്ത്യഷ്ണ സ്വ 

ന്തം കാലില് നില്പാന് കഴിയുമെന്ന് ഇന്ത്യന് ശാസ്രു ജ്ഞന്മാര് 

തെളീയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 

ഇന്ത്യയില് നിമ്മിച്ച കംപ്യ്യട്ടറുകഠാക്കു പുറമെ അമേരി 

ക്കയില് നിന്നും റഷ്യയില്നിന്മും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഏതാനും 

കാപ്ൃട്ടവുകളം ഇന്ത” ഇന്ത്യയില് വിഖിധസ്ഥാപനങ്ങളിലു 

ണ്ടു. ഡെല്ഹിയിലെ “നാഷനല് ഫീസിക്കല് ലാബറട്ടറി; 

ബാംഗളയിചെ “ഹിന്ദുസ്ഥാന് എ്ടീയര് ക്രാഫ്ട"?; €ഫിന്ദുസ്ഥാന് 

മഷീന് ടൂഠംസ് "; ബോംബേയിലെ “എസ്സോ? കമ്പനി; ലൈ 

ഫ"” ഇന്ഷൂറന്സ് കോപ്പപറേഷന്; മദിരാശിയില് ഗിണ്ടിയിലെ 

ഫ്ഞ്ചിനിയറിംഗ” കോളേജ്; പഞ്ചാബിലെ ചണ്ടിഗര്യുനി 

വര്സിററി മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളീലെല്ലാം ഏററവും മീകച്ച 

കം പട്ടവകഠം ളുണ്ടു. കേളളത്തിലും ഒരു കംപ്യൂട്ടര് ഉണ്ടൈന്നു 

നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. €€തൃമ്പയിലെ റോക്കററ'വിക്ഷേച 

ണാകേന്്രത്തി??ല് റഷ്യ സംഭാവനചെയ്യുതും 19 ലക്ഷം രൂപ 

വിലയുള്ള തൂമായ 4മിന്സ്ത്റ്? എന്ന കംപ്യൂട്ടര് ഉണ്ടു”. 
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കം പ്ൃൃൂട്ടവുകഠം വദ്ധിക്കുന്നതോടുകൂടി പല സാമൂഫൃയപ്രശ്ു 
ഞ്ങര്ളേയും നമുക്കു” അഭിീമുഖികരിക്കേണ്ടിവരും. (ആ പ്രശ്ുങ്ങ 
ഉടെ നാന്ദിയാണോ, ആട്ടോമേഷന്നെതിരായി ഇന്ഷ്ടടറന്സ് 

ജീവനക്കാരും മറവും നടത്തുന്ന പ്രകടനങ്ങറം!) 

ആലിലകൃഷ്ണുന് 
അമേരിക്കന് ശ്രസ്്രൂജ്ഞ നായ ക്ലാര്ക കെമറോണിന്െറ സുഖമായുറ 

ങ്ങുവാനുള്ള ഒരു പൃതിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണിതു”. ഉപ്പുവെള്ളം നീറച്ച ഒരു 

കുളീത്തൊട്ടിയാണു” പുള്ളിയുടെ മെത്ത! വെള്ളത്തില് പത്തു ശതമാനം 

ഉപ്പുണ്ടെങ്കില് മനുഷ്യന് താഴാതെ അതില് പൊന്തിക്കിടക്കും. ഒരുതര 

ത്തിലുള്ള ഭാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അവന്നനുഭവപ്പേടുന്നു. കാറു നിറച്ച 

ഒരു തലയിണ വേണമെങ്കില് ഉപയോഗിക്കാം. കുഴല്മാഗ്ഗം വെള്ളം 

മാററിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിീല് ദേഹത്തിനാകെ ഉപ്പുവെള്ളംകൊണ്ടു 

ക്കൊരു ധാരയുമായി, ഇത്രയും മാദ്വമുള്ള മെത്ത വേറെ കാണുകയില്ല. 

മൂന്നു നാലു മണിക്കൂര് കൊണ്ടു” ഒരു ദിവസത്തെ ഉറക്കം മുഴുവന് തീക്കാമെ 

ന്നാണു” മൂപ്പു൪ പറയുന്നതു”! 
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പ്രഥമശുശ്രുഷ 
ഡോ. എസ്. ശാന്തകുമാര് 

പലതരം മാനസികരോഗങ്ങറം ആവത്തിക്കു കയും പിന്നീടു 

സുഖമാകു കയും ചെയ്യുന്നചയാണു”. ആയതിനാല് രോഗങ്ങറം വ 

രാതീരീക്കുവാനും ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നവക്ക സുഖം പ്രാപിച്ചുക 

ഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുവാനും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാ 

കുന്മ. അതിനു പല പോംവഴികളം ഉള്ളതായി നമുക്കു കാണു 
വാന് കഴിയും. 

ഇരുപതാംനൂററാണ്ടിന്െറ ഒരു പ്രത്യേകത വൈദയശാസ്രു 

ത്തിന്െറ പൃദരാഗതിയാണു”. പകച്വവ്യാധികളില് പലതും 

നമുക്ക നീവാരണം ചെയ്യാം. അതുപോലെത്തന്നെ പല രോ 

ഗങ്ങളെയും വരാതെ സൂക്ഷിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. രോഗങ്ങ 

ളുടെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള മാഗ്ഗങ്ങളും ചികിത്സാ 

സവ്പ്ദായങ്ങളും അത്രയധികം പൃരോഗമിച്ചിട്ടണ്ടു”. അതുമൂലം 

രോഗികളായ മനുഷ്യക്ക” ആരോഗ്യവാന്മാരായി ഇരിക്കുന്നതി 

നും തന്മൂലം ദീര്ഘായുസ്സ്ോടെ കഴിയുവാനും സാധ്യമായിട്ടുണ്ടു. 

പല വിഷമപ്രശ്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാനസികരോഗങ്ങഥംപോ 

ലും ഫല പ്രദമായ പച നിവാരണമാഗ്ലുങ്ങളും ഉണ്ടെന്നതു” തീ 
ച്യയാണു്. അവ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതു” ആവശ്യമാണു്. ജന 

നംമുതല് മരണുംവമെയുള്ള ജീവിതത്തിന്െറ പന്ഥാവിനെ 
സൂഗമമാക്കുവാനും അനാവശ്യമായ കഷ്ടപ്പാടുകളില് നിന്ന 

ഉക്ഷപ്പടുവാനും സാധിക്കുകയെന്നതു” ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ 
ല്ലോ. 
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ചെട്ടെന്നുള്ള പൊട്ടിത്തെറി 
മാനസികരോഗങ്ങളുടെ പ്രശ്ൃത്തില്, മററു വിഭാഗങ്ങളുി 

ലെന്നാപാലെ, ചില പ്രാഥമികശുശ്രൂഷകറഠം ഫലവത്തായി ന 

മുക്ഷ ചെയ്യാം. അധീകതരം മാനസികരോഗങ്ങളും പൊടുന്ന 

നവെയാണു് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതു”. സൂഗമമായി ഒഴ്കിക്കൊ 

ണ്മ്രുന ജീചിതത്തിന്െറ ഗതിക്കു” ഒ്ലളക്കും തട്ടുന്നു. ഒരു അ 

ഗ്നിപദ്ൃതം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതുപോലെയുള്ള നീസ്സഫായത 

യായിരിക്കും, ഈ രോഗാവസ്ഥകളടെ വിജംഭണംമൂലം നമു 

ക്കനുഭവപ്പെടുന്നതു”. അതുവരെ നമുക്കു കണ്ടും കേട്ടും മാത്രം 

അറിഞ്ഞിരുന്ന ആ വ്യാധി നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേഷ്ഘു” അടന്മ വീ 

ഴുകയാണു”. അങ്ങനെ നമുക്കു വേണ്െപ്പുട്ട സുഹൃത്തോ ബെന്ധു 

വോ പെട്ടെന്ന രോഗബാധിതനാകുന്മ. ഇങ്ങനെയുള്ള അവ 

സരങ്ങറം പലപ്പ്യോഴം താങ്ങാനാവാത്ത ശക്തിയോടെ നമ്മുടെ 

മനസ്സിന്െറ കഴിവുകളെ അട്ടിമറിക്കുന്ന. പലപ്പോഴും നാം 

അന്തംവിട്ടു പോകാറുണ്ട്. എന്നാല് മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെപ്പു 

ററിയുള്ള അറിവും മററുള്ളുവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളുമായി സാത്മ്യം 

പ്രാപിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ അഭിവാഞ്ചരയും കരുതിക്രട്ടി നാം 

പ്രദയാഗിക്കുകയും അതിനു ലേണ്ട ശക്തി സമാജജിക്കുകയും 

ചെ൯യ്യുണ്ടതു” ആവശ്യമാണു്. ഈ ആപത്തുകളെ നേരിടേണ്ടി 

വരുമ്പോറം നാം എന്തു ചെയ്യണം? അതിനെ നേരിടുവാനുള്ള 
കഴിവു നമുക്കുന്ദൊകാം; പക്ഷ അതിരുള്ളു അറിവും ക്ഷമയും 

നമുക്കു ഉണ്ടാവണമെന്മമാത്രം. അങ്ങനെയാണെങ്കില് വളരെ 

കഷ്ടപ്പ്ാടുകഠം നമുക്കു ഒഴിവാക്കാന് കഴിയും. ഈ അരക്ഷിതാവ 

സ്ഥയെ നമ്മില് എല്ലാപേക്കം ഒരു അവസരത്തിലല്ലെ ങ്കില് 

മറെറാരവസരത്തില് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരും. അതിനാല് 

ആ പ്രതിസന്ധിഘട്ടം തരണംചെയ്യുവാരുള്ള തയ്യാറെടുപ്പു നമ 

ക്ക” ആവശ്യമാണു”. 
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മുറിവോ ചതവോ മററുള്ള അപകടങ്ങളോ സംഭവിക്കു 

ബ്പോറം പ്രാഥമികശുശ്രൂഷകറം ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. കൂടാ 

തെ ഒരു യുദ്ധത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കഴിയുന്ന ഭാരതീയരായ 

നമുക്കെല്ലാം ഈ അടിയന്തിരാവസ്ഥ തഴണംചെയ്യുന്നതുപരെ 

അത്രിനുള്ള പരിശീലനം ന്ല്ലുവാനും ഭഠണുകൂടം തയ്യാറാവുന്നു 

ണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവു സമ്പാദിക്കുന്നതിനു ഭിഷഗ്വര 

നോ ശസ്രുക്രിയാവിദശ്ധർനാ ആകണ്ട ആവശ്യമില്ല. സാ 

ധാരണ അറിവും ചെറിയ പരിശിലനവും മാത്രമ വേണ്ടു, അ 

തുപോലെ മനോരോഗം തരണംചെയ്യണ്ടുന്ന അടിയന്തിരഘ 

ട്ടുങ്ങളിലും നമുക്കു” കരു മനോരോഗചിദശ്ധന്െറ ആവശും നേ 

രിടേണ്ടെതില്ല. കോമണ്സെ൯സ'ഒന്െറമാത്രം ഉപയോഗം ഉ 

ണ്ടായാല് മത; മനസ്സിന്െറ ശേഷിയും. മാനസികാരരോഗൃത്തി 
ന്െറ നിലനില്ലിനുദവണ്ടയുള്ളു പ്രാഥമികപാഠാങ്ങര്ം നാം 
മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. വിഷമംപിടിച്ചു അവസരത്മളില് 

ആശ്പാസം നല്ലവാന് പര്യാച്ഛമാകുന്ന ആ പ്രായോഗികജ്ഞാ 

നം പലപ്പഴും അനാരോഗ്യത്തില് നിന്നു നമ്മെത്തന്നെയോ 
മററുള്ളവരേയോ രക്ഷിക്കുവാന് പര്യാഏുമായേഷ്കും. 

വളരെ സൂക്ഷിക്കുക 
ദുഃഖ ചാത്തകറം അറിയാനുള്ള, പല സന്ദഭ ങ്ങളും ജീഖിത 

ത്തില് അടിക്കടി ഉ ണ്ടാകാറുണ്ടു”. മനസ്സിന്െറ ശക്തി അനുസ 
രിച്ചു അതു താഞ്ങുവാനുള്ള. കഴിവു വ്യത്യസ്തമാണു”. ചിലര്ക്കു 
യാതൊരു കുലുക്കവും തട്ടാതെ മനസ്സിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കുവാനു 
ള്ള, ബലമുണ്ടു”. മററു ചിലക്കാകട്ടെ, തല്ല്ഛാലം ഉലച്ചില് തട്ടി 
യാലും, അതില്നിന്നും ഉയിത്തെഴു ന്നേററു മനസ്സിന്െറ സ്വ 
സ്ഥതയെ വീണ്ടെടുക്കുവാന് സാധിക്കും. മററു പലക്കം ദുഃഖ 
വാത്തകളില് നിന്മ മനസ്സീനു മൂര്ച്ഛ ബൊധിക്കുകയും തന്മുലം 
ആധീപിടിച്ചു ജീചിതം പാഴായിപ്പപോകുവാന് ഇടയാകുകയും 
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ശാസ്രൂഗതി 1 

ചെയ്യുന്മ. അതിനാല് പല വിധത്തില് മനുഷ്യന്െറ മനസ്സു 
രോഗാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കന്മ. ദുഃഖവാത്തകറം അറിയുന്നതു 

തന്നെയല്ല, അതിന്െറ വേഗത, അറീയുന്നാവിധം എന്നിവയും 

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണു”. അതിനാല് നിവൃത്തി 

യുള്ളീടത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള വാത്തകഠം അപരിചിതന്മാര് 
പൊടുന്നനവെ കൊടുക്കുവാന് ഇടംനല്ലരുതു?. സാധിക്കുന്നീ 

ടരത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള. വാത്ത ലഭിക്കുന്ന സമയത്തു സ്നേ 
ഹിതന്മാരോ ഖബെസ്ധുക്കളോ കൂടെയുണ്ടായിരിക്കുനതാണു” ന 

ലതു”. കൂടാതെ വാത്തകറം കൈമാററം പെയ്യുന്നതു വള 

രെ സൌയമൃതയോടും മിതമായ ഭാഷയിലും പേണം. ഇങ്ങനെ 

യുള്ള. വാന്ത വളരെ 4ഷോക്കു”മട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണെ 
കില്, ഗ്േരത്തെക്കുട്ടിീത്തന്നെ മറെറാരു കാര്യംകൂടി ചെയ്യേ 

ണ്ടമാവശ്യമാണു”. അത്രായതു വാത്ത ശ്രവിക്കുന്ന ആറം മൂക 
നായി ഇരിക്കുവാന് അവസരം നല്മരുതു”. ഒരുവിധത്തില 

ല്ലെങ്കില് മറെറാരു വിധത്തില് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കു 

ണെ. ചിന്തയുടെ ചേലിയേററങ്ങറം മനസ്സിന്റെ അഗാധത 

യിലേഷ്ക്് അടിച്ചുകയവുവാനു 2൭. സാകര്യം സൃഷ്ടരിച്ചുകൊടുക്കു 

വാന് പാടുള്ളതല്ല. കൂടെയുചച സ്സേഹിതന്മാദരാടു കഴിയുന്നതും 

സംസാരിക്കട്ടെ, കഴിഞ്ഞ ദുഃഖവാത്തതന്നെ സംഭാഷണുവി 
ഷയ്യമാക്കാം. അതിന്െറ അനിഖാരൃതയും വരുംവരായ്ക്കയുമെ 

ല്ലാം പറഞ്ഞു”, മനസ്സിന്െറ “ബാലന്സ്? വീണ്ടെടുക്കുവാനു 

ള്ള സ്മയം നല്പുകയാണു' ഈ അവസയംകൊണ്ടു നമുക്കു ചെ 

തീക്കേണ്ടതു”. കൂടാതെ മനസ്സിന്െറ കുലുക്കുത്തിന്െറ വിഷമം 

കുറയ്യംവാനും അലബലോധാവ സ്ഥയിലേയഷ്കുഛ മനസ്സിന്െറ വിഷ 

മത്രകളെ കടത്തിചിടാതെ മൂര്ച്ചിതാവസ്ഥയില്നിന്ന രക്ഷ പ്രാ 

പിക്കുവാന൯ും ഈ അവസരം വമുക്കു വിനിയോഗിക്കാം. 

മിക്കവാവും ദൂഃഖവാത്ത ശ്രവിക്കുന്നവര്ക്കു ബുദ്ധിയപയോ 

ഗിച്ചു ഭാവിപ്രവത്തനപടിപാടി രൂപീകരിക്കാനുള്ള സാവകാ 
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ശം ലഭിക്കാറില്ല. അതിനാ൯ ഇങ്ങനെയുള്ള. സറ്ാഭങ്ങളില് 

ചേണ്ടെത്ര സമയം ആലാപിച്ചു തീരുമാനങ്ങറം എടുക്കേണ്ട സാ: 

വകാശം രോഗിക്കു നല്്ലേണ്ടതാണ്ട്. അതില്ലെങ്കില്, ഉത്ത 

വാദപ്പെട്ട കായ്യഞ്ങറം ചെയ്യുവാനുള്ള. സന്ദഭം മാററിലെയ്യുുവാന് 

പരിശ്രമിക്കണം. രോഗിക്കു വേണ്ടീ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറെ 

ടുക്കുവാനും വിഷമംപിടിച്ച കാര്യങ്ങളില് തീരുമാനമെടുക്കു. 

വാനും മറവള്ള വര് തയ്യാറാവുകയും ചേണം. അതുവളരെ സഹാ 

യ കരമായിത്തിരുന്നതാണു”. കൂടാതെ ഈ ദുര്ഫഘടസന്ധി തര 

ണംചെയ്യുന്നതീനശ രോഗിയുടെ കുടുംബത്തിന് അവസരമുണ്ടാ 

ക്കി ക്കൊടുക്കുകയും സമാധാനപരമായി കാര്യങ്ങളെ നീയന്ത്രി 

ചുകൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള. കഴിവുണ്ടാക്കുകയും വണം. 

ഒരു വിഷമഘട്ടം 

മരണം ജിവിതത്തില് നമുക്ക് അഭിമുഖികരിക്കേണ്ട മ 

റെറാരു വിഷ മഘട്ടമാണു”. ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കില് മറെറാരു 

തത്തില് നമുക്കെല്ലാം ദുഃഖമുള വാക്കു ന സന്ദഭമാണതു”. ചേ 

ണ്ടെപ്റെട്ടവരും പരിചയക്കാരും പ്പൊഴുന്നനവെ മരണഖ്ലറൌടു 

മ്പോറം അതു ജീവിതത്തിന്െറ അസ്തിവാരം ഉല ച്ചുഷ്ക്ാം. ശക്തി 

യായ ഒരു പ്രഫരം നമുക്കു കിട്ടുന്ന പൃമിീതിയാണു'” ഉണ്ടാവുക. 

അതിന്െറ ശക്തി നമ്മുടെ ജചിതത്ത ന്െറ സൂഗമമായ ഒഴ്“്ക്കീ 

ഒന വിഘ്പ്പെടുത്തുവാന് പര്യാപ്തമാണ്. എന്മതന്നെയുമല്ലം 

മരണപ്പെട്ട ആളുദെ താരതമ്യപഠ നത്തില്ക്രടടെ സാത്മ്യം 

പ്രാപിച്ചു നമുടെ ജിവിമത്തിനുതന്നെയും ഇളക്കും തട്ടത്തക്ക. 

വികാരങ്ങളുടെ കോളിളക്കുങ്ങറം സൃഷ്ടിക്കു വാന് ഇടയായേ 

ജ്ലാംം അതിനാല് മേല്ലറഞ്ഞ സന്മഭം അ രോഗദ്ദഡ്ഥഗാത്രനായ 

ഒരുവനെപ്പ്പോലും വിഷമിപ്പിക്കുചാന് പോന്നമാനണു്. ഏ. 

ന്നാമ മനോരോഗത്തിമനിന്ന പിമുക്തനായവന്മം, മനസ്സി 
൭൯റ ശക്തി കുറഞ്ഞധഖന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള. വാത്തകറം പൊടുന്നു 

9) 10 ൭ 



ശാസ്രുഗതി 1 

നവെ കേറംക്കു ഷോറം അത താങ്ങാനുള്ള മനശ്ശക്തി ലഭ്യമാകാ 
വില്ല. അതിത് നീന്നും ഉളവാകുന്ന മാനസികദാര്ബ്ബലും നീ 

തൃ രോഗത്തിലേഷ്കു വഴതിപീഴുചാന് കാരണമാക്കിയേഷ്ക്ാം. ആ 

ത്രില് നിന്നും കരകയറുന്നതുതന്നെ അസാധ്യമായി വന്നേഷ്ക്ാം. 

അതിനാല് രോഗം ബൊധിച്ചു ആളുകളുടെ മുന്പില് മരണവാ 
ത്ത അറിയിക്കു നതു” വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം. ആരോഗ്യവാ 
ന്മാര്ക്കു അഭിമുഖീകരിക്കാവുന്നവിധത്തീലല്ലാ ഇത്ങനെയുള്ളവ 

രോടുട പെരുമാേണ്ടതു”. കാരും അറിയിക്കന്നതുതന്നെ അത്യാ 

വശ്യമാണെങ്കില് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. കൂടാതെ സന്മഭവും മാതിരി 

യും ഒക്കെ വൃതൃസ്തുമായിരിക്കുണം. വാത്ത ക്രദമണാ മാത്രമേ 

അറിയ്യവാന് ഇടവരുത്താവുയു അതുതന്നെ രോഗിയുടെ മന 

സ്സ്റിനു് ഇഷക്കം തട്ടാത്ത വിധത്തില് അറിയിക്കുവാനുള്ള സാ 

മത്ഥ്യവും കാണിക്കണം. നല്ല സന്ദഭം നോക്കി ആയിരിക്കു 

ണം സംസാരിക്കുന്നതു”. രോഗീയുടെ മുഖഭാവം ശ്രദ്ധിച്ച നി 

രീക്ഷീച്ചു' ശഷം താങ്ങുവാന് ശേഷിയുള്ള മാതിരിയില് ആയിരി 

ക്കണം വാത്ത അറിയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വാത്തകറം 

അറിയിക്കേണ്ടതായി വന്നുവെങ്കില്ത്തന്നെ, അതുകഴിഞ്ഞും 

ചില കടമകറം നമുക്കുണ്ടു”. മനുഷ്യമനസ്സി ന്െറ സ്വഭാവത്തെ 

ശരിക്കു മനസ്സിചാക്കുകയാണെങ്കിരല്, ഈ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ത 

രണാംചെയ്യുവാന് അധികം വിഷമം കാണുകയില്ല. ഈ ദുഃ 

ഖവാത്തയെ മനുഷ്യര് നേരിടുന്നതു പല തരത്തിലാണു”. വേ 

്ടെപ്പെട്ടവരാണു”' മരിക്കുന്നതെങ്കില്, അതു മനസ്സു"ല്ത്തട്ടി 

കോളിളക്കങ്ങളണ്ടൊക്കുന്നത്” സാധാഭണുംമാത്രമാണു്. അതി 

നാല് മനസ്സു'നന്െറ കഴിവിനു പരിമിതിയുള്ളവക്കോ മററു 

കാരണങ്ങറം കൊണ്ടു രോഗബാധിതരാകാന് സാധുതയുള്ളവ 

ക്കോ മനസ്സു"നു താങ്ങുവാന് കഴിയാത്ത ഈ ഭാരം, മറവറുവിധേ 

ന പുറന്നേയ്ലു, കളയുവാനുള്ള കവാടങ്ങറം തുറന്മവെദ്ക്കുണ്ടതാ 

റു) 
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വശ്യമായ"ത്തീരന്നു. അതിനു പല പവഴീകളമണ്ട്. മനുഷ്യന് 

ഒരു സാമൂഹൃ ജീവിയായി പെരുമാവവാന് തുടത്ങിയതുമുതല് ഇ 

ഞ്ങനെയുള്ള സന്മഭങ്ങളില് അഭ്രോട്ടുമിക്രോട്ടും ആശയവി 

നിമയം നടത്തുനാതിനും മനസ്സുനെറ ഭാരത്തെ താങ്ങാന് ക 

ഴിവുള്ള. മററ മനസ്സ്സിലേഷ്്ു പകരുവാനും ശ്രമിക്കാറുണ്ടു”. ആ 

തുകൂടാതെ, മനസ്സ്ീരത്തട്ട യ വികാരങ്ങളെ മനസ്സില് സൂക്ഷി 

ക്കാതെ, അഥവാ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു മനസ്സിനെ വ്രണപ്പെടു 

ത്താതെ, മററു വിധത്തില് മാററിയെടു ക്കുവാനും പ്ല വഴികള 

ണ്ടു”. കരച്ചില്, അമു മാതിരിയുള്ള. ഒരു പന്ഥാഖാണു”. കൊ 

'ചൂകുട്ടികളായിരിക്കുന്വോഠം, ചെറിയ കാരൃങ്ങറംക്കുപോലും ക 

ച്ചില് ഒരു പതിവാണു?”. തന്മൂലം വിഷമങ്ങറാ തട്ടാതെ മന 

സ്ഡ്റിന്െറ വളച്ൃയ്ടം പൃണ്ണരൂപം പ്രാപിക്കുവാന് അവസരം ലഭി 

ക്കന്മം അതുതന്നെയുമല്ലം അപ്പൂപ്പ്യോഴചണ്ടാകാവുന്ന മുറിപുകറം, 

ഫുദയത്തിനൊ അഗാധതയില് പോറലുകളേല്ലിക്കാതെ, സൂ 

ഖം പ്രാപിക്കുന്മ. മനുഷ്യന് ശൈശവ പ്രായംവിട്ടു പക്വത 

യിലേഷ്ണു” ഏത്തിച്ചേരുമ്പോഠം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാന് 

കഴിവുണ്ടാകുന്നു. പക്പത പ്രാപിച്ച മനസ്സിനു വീഷമങ്ങളുടെ 

ഭാരം താങ്ങുവാന് വലിയ കെല്ലണ്ടു. ആയതിനാല് ജീവിത 

ത്തില് അടിക്കടി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരുന്ന പ്രതിസന്ധിഘ 

ട്ടങ്ങളെ തരണംചെയ്യുവാ൯ മനുഷ്യനു കഴിയുന്ന. എന്നുതന്നെ 

യൂമല്ലു, അതില്നിന്നും മനസ്സിനെ ക്രമീകരിച്ചെടുക്കുലാനും സാ 

ധ്യമാകുന്മ. കരച്ചിലിന്െറ ആവശ്യമില്ലാതെതന്നെ വികാര 

ങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാന് കഴിവുള്ളവരുണ്ടു”. എന്നാല് ചെറി 

യ കാര്യഞ്ങറാക്ക കൂടെ കഴയണ്ടിവരുന്നവര് ഉണ്ടു”, സ്ര്രീക 

കാണ് അധികവും. അങ്ങനെയുള്ളവര്ക്കു കരയുവാന് അവസ 

രം കിട്ടിയില്ലെ ങ്കില് ദുഖം താങ്ങുവാനുള്ള. കെല്ലൂ കിട്ടിയെന്നു 

വരുകയില്ല. കരയുവാന് ഉള്ള സന്ദഭം ലഭിക്കന്നതുമുലം ഇഞ്ങ 
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ന്നെയുള്ള വര്ക്കു വികാരങ്ങളുടെ വേലിയേററത്തില്നിന്മം മന 
സ്സ്റിഹെ രക്ഷിക്കുവാന൯ു കഴിയുകയും, ആരോഗ്യത്തെ നിചനീത്തി 

ക്കൊണ്ടുപോകുവാന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാല് മര 

നെംമുതലാമയ വിഷമഘട്ടങ്ങളിശ കരയുവാന് ശ്രമിക്കുന്നപരെ 

തടയുന്നതു ശരിയല്ല. സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ മററുള്ളു. 

വര് ഭീരുക്ക ളെന്മ വിളിച്ചു കളിയാക്കാറുണ്ട്. കരയുന്നതു ദുര്ബ്ബ 

ലമനസ്സ്സോടുകൂടിയ പ്ൃക്യീകളുടെ ലക്ഷണമായി നാം ആക്ക്ഷ 

പിക്കാറുണ്ടു'. എന്നിരുന്നാലും നല്ലപോലെ കരയുന്നവര്ക്കു”' 

അതിനേറതായ ഗുവെമുണ്ടു്. സാന്ത്വനഖ്ലവെടുവാനും അധിക 

മായ ആധിയെ മനസ്സി നിന്മം പ്ൃറത്തേഷ്ക' ആക്കുവാനുമുമ്ളു. 

ഈ സന്മഭം നല്ലാതിരിക്കുവാ൯ പാടുള്ളതല്ല. കരഞ്ഞുകഴീ 

ഞ്ഞാഅതാന്നെയും സംസാഴിക്കുവാ൯ പ്രോത്സാഫിപ്പ്പിക്കുകയും 

തന്നെയാരിക്കുവാ൯ ഇടംകൊടുക്കാതെയിരിക്കുകയും വേണം. 

കൂടാതെ ക്ഷീണിതരായാത ഉറങ്ങുവാനോ, മററു വിധത്തില് 

വിശ്രമം എടുക്കുവാനോ മുള്ള അവസരവും നാം റല്ലണം. വ 

രിക്ഷീണിതനാകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതു”, ഇയയവസ്വത്തില് ച 

ളരെ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. മര 

നൌം കഴിഞ്ഞുള്ള ചടങ്ങുകളിരഅ ഭാഗഭാക്കാകാന൯നും അതിലോ മ 

ററ) കാരുയങ്ങളിലോ മനസ്സു!നെ കേന്്രികരിക്കുവാനും അവസ 

രം കൊടുക്കുന്നതും നല്ലത്രാണു'. കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെക്കുറി 

ക്കൂ അയവിറക്കു വാനും സംഭവിച്ചുപോയ തിരാനഷ്ടുത്തിനെറ 

പ്പാരമൃത്തില് മനസ്സ്സു മൂര്ച്ഛൂിച്ചുപോകുവാനും ഇടംകൊടുക്കാതെ 

സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ കടമയാണു'. 

സാംഭൂമവും ഭയവും 

സംഭ്രമാവ സ്ഥകുളം ഭയവും. നാം പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞേ 

അറിയാമ്കെഴയാ ഈ വ്ധികാരങ്ങറംക്കു” അടിമപ്റെട്ടുകൊണ്ടിരി 

ക്കം. കൊച്ചൂകട്ടികളയിരിക്കുമ്പോറം നിഴലുകറം കണ്ടാല്. 

ലു 
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പോലും പേടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടു”; വലുതായാല് പേടിക്കേണ്ട 

സന്ദഭത്മാം ഉണ്ടൊകുനാതു സാധാരണമാണു”. ഇങ്ങനെയുള്ള. 

ഭയം അകാരണമായിത്തന്നെ ഒരുവനെ ഖബൊധിക്കും. അങ്ങ 

നെ അതില് മസ്സ് വീഭൂമം പ്രാപിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ഭയം, 

എന്മ നമുക്കു വിളിക്കാം. ഭയം സാധാരണ നിമിഷ നേരത്തേ 

മ്ലയമാത്രം തങ്ങിനില്ല്ന്ന ഒരു വികാരവിശേഷമാണു”. അഞ്ഞജ 

നെയാണെങ്കില് അതു സ്ഥായിയായ മദനാര്രാഗത്തിനു 

വഴിതെളിയിക്കുകയില്ലം പക്ഷെ നമ്മില് പലര്ക്കും. ജങ്ങനെയു 

ള്ള. വികാരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം അതിന്െറ സമയം കഴിഞ്ഞ 

ശേഷവും മനസ്സില് തങ്ങിനിന്നേഷ്ണ്ാം. അങ്ങനെ നിണ്ടുനില്ലം 

ന്ന അവസ്ഥയെ സഭൂമാവസ്ഥ ചന്ന വിശേഷപ്പപെടുത്തി നമുക്കു 

വിളിക്കാധൂുന്ാതാണു്. ഇങ്ങനെ സംഭ്ൂമാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കു 

ന്നാ മനസ്സ്സു രോഗബാധിതമാണു'”. ആ പ്രഃതൃകവികാരവിശേ 

ഷം മനസ്സിന്െറ പ്രപത്തനത്തെ ക്ഴടക്കുന്വോറം വിവേ കരഫി 

തമായി പ്വവത്തിദഒവാനും തനിക്കു തന്നെയാ അന്യൃക്കോ 

പചതരം വിനകളം വരുത്തിവഷ്കുവാനും ഇടവതന്മ. അങ്ങ 

നെയുള്ള മദനാരോഗങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം ചേഖകന്െറ അനുഭവ 

ത്തിര പലപ്പഴും കാണുവാന് കഴിഞ്ഞീട്ടുണ്ടു'. ഭയാവസ്ഥമൂലം 

അവിവേകമായി പ്രവത്തിക്കു ദമ്പാറം മനസ്സു രോഗാധീനമായ 

അവസ്ഥയിലാണു”. അതിനാല് ഭയത്തിനു ള്ള അവസരം നല്ലു 

ന്നതു” ഒഴിലാക്കാന് നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടെതാണു്”. ഭയത്തിന 

ധിീഹനായ വൃക്തിയെ കൂടുതല് വികാരാധിനനാകു വാന് സമ്മ 

തരിക്കുരുതു”. ഭയമുളവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ചുററുപാടുകളം ഉപേ 

ക്ഷിക്കണം. ഭയം ബൊധിക്കാത്തതുമാതിയി പ്രപത്തിക്കുവാന്൯ 

മനസ്സിനു ധൈര്യം നല്ലുവാന് കൂടുതൽ രക്ഷയുള്ളു ചുററുപാടി 

ലേഷ്ണം. മാററുകം അപകടം. യഥാത്ഥമായിട്ടുള്ള താണെങ്കില് 

ആലോചിച്ചു, പ്രതിവിധിയെടുക്കു വാനുള്ള അവസരം മനസ്സിനു 
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ണ്രൊക്കണം. കൂടാതെ സ്പതസ്സീദ്ധമായിട്ടു കൂ നല്ല വശങ്ങളെ; 

ചൃണ്ടിക്കാട്ടി മനസ്സി നെറ ഭയം ദൂഠീകരിക്കുചാന് ശ്രമിക്കുകയും, 
മററു സഹായം തേടുവാരുള്ളു വഴി നേടിക്കൊട്ുക്കു കയും വേണം. 

ഭയത്തില് നിന്നും ഉളവാകുന്ന മനസ്സിന്െറ മൂര്ച്ഛിതാവസ്ഥ മാറു 
ന്നതുപമെ രോഗിക്കു” ഒററയ്ക്കിരിക്കുലാന് അവസരം നല്ല രുതു. 
ഭയം, ധൈജഴ്യം കൈവരുത്തുവാനുള്ള. മനസ്സിന്െറ ഉപായമേോ 
താല്ലെങ്കില് മൂ൪ച്ചുിതാവസ്ഥയിര്ലേയഷ്ക്കംള്ള വഴിത്തിരിവോ ആയി 

കലാശിക്കാവുന്നതാണു്. ഇതില് ഏതു വേണമെങ്കിലും മനസ്സി 
ന്െറ നിയന്്രണം അനുസരിച്ചു" ഉ ണ്ടാകാവുന്നതാണു”. അതി 

നാല് കൂടെയുള്ളവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല ഈ അവസര 
ങ്ങളില് ആ മനസ്സിന് ഉത്തേജനം നല്പകയെന്നതാണ്ട്. 

പകരുന്ന വികാരങ്ങഠം 

വികാരങ്ങറം പരഡ്റ്റഠം പ കന പിടിക്കുന്നതാണു”. പ്രത, 

കിച്ചും കാഠിനൃയമേറീയ വികാരങ്ങളുടെ തള്ളിച്ച പെട്ടെന്ത് ആള 

കളെ മഹാമാരിപോലെ ബാധിച്ചെന്നു വരാം. ഭയം, വിദ്വേഷം 

മുതലായ വികാരങ്ങറം, അരക്ഷിതാവസ്ഥ എന്നിവയാണു” അ 

തില് പ്രധാനം. കൂട്ടംകൂട്ടമായി ആളുകഠം പ്രവത്തിക്കുന്ന സ 

ന്ദഭങ്ങളില് ഇതു പ്രത്യകിച്ചും പ്രകടമാകുന്നതാണു”. അപകടം 

പിടിച്ച ഫട്ടങ്ങളിരു പ്രദതൃകി ച്ചും. കഴിഞ്ഞ ലോകമഹായുദ്ധ 
ത്തില്, ചണ്ടന്നഗരത്തില് പലതചണാ ബോംബെറിയുകയുണ്ടാ 

യി. ഭയവിഹപലരായ ജനക്കുട്ടം പ്രധാനമായും അഭയം തേടീ 

യിരുന്നതു” അനണ്ടെര്ഗ്രാണ്ട” റെയില്ലചേസങ്കേത ങ്ങളിലാണു”ം 

അഖിടെ അടങ്ങി കഴിഞ്ഞുവന്ന ജനസമൂഫത്തിനു', അന്യേ 

ന്യം പ്രചോദനം കിട്ടുവാനും, ആശ്വാസത്തിന്െറ കിരണങ്ങറം 

പ്രദാനം ചെയ്യുവാനും ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടത്ങറം സഹായിച്ചരിരു. 

ന്നു. കപ്പൂസ അപകടങ്ങള്ം ഉണ്ടാവുന്ന സന്മഭത്തില്, ഒന്നോം 

ണ്ടോ പേരുടെ ഭയാവസ്ഥമൂലം യാത്രക്കാക്കെല്ലാം സംഭൂമാവ. [ 
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സ്ഥ സംജാതമായി, ലൈഫ് ബോട്ടുകറം ഉപഃയാഗിക്കാന് പ. 

ററാതെ യോ ബോട്ടുകറം നിയന്ത്രിക്കാന് ഉള്ള മനക്കരുത്തു കിട്ടാ 

തെയാ, വന്മ നാശനഷ്ടങ്ങറാക്കും ജിപഹാനിക്കും ഇടയാകു. 

ന്നതും ഒക്കെ വികാരങ്ങളുടെ പകച്വമൂചമുണ്ടാകുന്ന അരക്ഷിതാ. 

വസ്ഥമൂലമാണു”. ഇതുപോചെ ജനക്കൂട്ടത്തില് പ്രസംഗം നടത്തു, 

ന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ തീപ്പ്യൊരിപ്രസംഗങ്ങറം സദസ്സറിനെയാ. 

കെ കോരിത്തരിപ്പ്ിക്കുന്ന ണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള വികാരാവേശം: 

പകരുവാന് ഇട നല്പനാതു” ആപത്തുള്ള അവസരങ്ങളില് ഒഴി 

വാക്കണം. ആപത്തു ബൊധിച്ചുവരെ ഒററഷ്ക്ാക്കുണ്ണം. സംഭൂമാ- 

വസ്ഥ പ്രാപിച്ചുവര്ക്കു മററുള്ള വരുമായി ഇടംപഴകുവാ൯ അവ. 

സരം നല്ലുകയുമരുതു”. 

ആപത ഘട്ടഞ്ങളീല് സാധാരണയായി മനുഷ്യര് പ്രചത്തി 

ക്കുന്നതു”, വിചേകരഫിതമായിട്ടാണു”. ചിലര് എന്തു ചെയ്യണ. 

മെന്നറിയാതെ, അഴത്ങാട്ടുമവക്ങോട്ടും നടക്കും. മററു ചിലരാക 

ട്ടെ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ വൃഥാ മിഴിച്ചു നോക്കിയിരിക്കും. ഇ 

ങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടര്ക്കു സംസാരിക്കുവാനോ, പ്രവത്തിക്കുവാനോ. 

ഉ്ളൂ കഴിവുണ്ടായെന്ത വരില്ല. ചിലധ്പ്യാഴാകട്ടെം, അനാവശ്യ 

മായി പ്രവൃത്തിപഥത്തിലേയഷ്ക്ു തിരിഞ്ഞെന്മനം വഠാംം ആപ 

ത്തുള്ള ഘട്ടങ്ങളില് ഇപ്രകാരം സംഭആമാവസ്ഥ പ്രാപിച്ചു ഉദ്ദേശ. 

രഹിതമായി പ്രവത്തിക്കുന്ന കൂട്ടരെ ചേര്തിരിച്ചു മററുള്ള.വരുടെ 

ഇടയില് നിനം മാററിനിര്ത്തേണ്ടതു” അത്യാവശ്യമാണു”. ആ 

ത്യാഫിതം സംഭവിക്കു ന അവസരത്തില്, ദമല്ലറഞ്ഞ കൂട്ടരെ 

മാററുകയും അവരുടെ മനശ്്രാന്തിക്കായി പ്രഭത്യകശുശ്രൂഷ ന. 

ല്ലുകയും വേണം. പെട്ടന്നുള്ള മനസ്സിനെറ അര്ബാധാവസ്ഥ. 

മാറ൮ുവാനായിട്ടു മുഖത്തു തഞുത്ത വെള്ള മൊഴിക്കുകയോ, അടി 

ക്കുകദയാ ഒക്കെ ചെയ്തുവരാറുണ്ടു . പഃഷ്ഷച അതു സഹായക 

മായ പ്രധൃത്തിയല്ല. അവരെ ഒററയഷ്ക്ു” ഇരിക്കുവാന് അവസരം. 
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നല്ലാതെ, ഭയമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേഷ്കു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരു 

വാന് ശ്രമിക്കുകയാണു” വേണ്ടതു”. ഖനികറം ഇടിഞ്ഞുവീഴ് 

മ്പോഴുണ്ടാകാവുന്ന അവസ്ഥ ഇതുപോലെയുള്ള താണു”. 

വെയില്സിലെ അനുഭവം 

ലേഖകന്, ഇംഗ്ലൂണ്ടിലുള്ള വെയില്സില് ജോലിചെയ്ത 

കൊണ്ടിരുന്നപ്പ്യോറം ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഫ്എീടുത്തു പറയത്തക്ക 

താണ്. ചവെയില്സില് കല്ക്കഠിഖനികറഠം ധാരാളമുണ്ടു?. ഓ 

രോ ഖനിയിലും ശതക്കണക്കിനാളകഠം ജീചനെ തൃണ്വല്ഗ 

ണാിച്ചു” അഫോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടു”. കൂടുതല് കൂലി കി 

ട്ടന്നതായീരി ക്കം അതിനുള്ള. ൮6 ചാദനം . അല്ല്ലെങ്കില്, അപക 

ട്രത്തെ അതിജീവിച്ചു മുദന്നവുവാനുള്ള. മനുഷ്യന്െറ അഭിവഖാഞ്ചര 

യായിരിക്കാം, ഈ മാതിരി അപകടം പിടിച്ചു ജോലികഠം നി 

ദ്ൃഹീക്കലാന് പ്രേരിപ്പ്ിക്കുന്നതു” എന്തോ? ഈ ഖനിക 

ളില് പലപ്പോഴും മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണു പ്രവേശനദ്വാരം ആ 

ടഞ്ഞുദപോകാറുട്ടെ. അതുമുചം കൂട്ടെക്കുടെ അനചധിീ മരണ 

ങ്ങളും സംഭവിക്കാറുണ്ടു”. വെയില്സിന്െറ തലസ്ഥാനമായ 

നഗരത്തില് നിന്നു” ഇരുപതു മൈലോളം മാറി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 

ഒരു ഖനിയുണ്ടു?ം അതിനടുത്തുള്ള. ഒരാശുപത്രിയില് ജോലി 

ചെയ്തിരുന്നാപ്പ്പോഴാണു” ഈ അനുഭവം. രാത്രിയിലെ ഷിഫ ടി 

നര് അഞ്ഞൂറോളം പേര് പ്രപചേശനദ്വാരത്തില് ക്രടുടെ അകത്തേ 

യ്ക പോയി. ഭാര്യമാരും, സ്ലേഹഫീതകളം ഒക്കെ അവരെ അതു 

വരെ യാത്ര അയയ്കുക പതീവാണു”. അന്നും അതുപോലെ 

തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞുള്ള ഷിഫ്ടിനു തിരിച്ചുവരുണ്ടു”. 

ജോലിചെയ്ത പകുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ഗുഫയിരഅു എന്തെന്നി 

ല്ലാത്ത കുലുക്കവും മണ്ണ വീഴുന്ന ശബ്ദുപും കേറാക്കായീ. പൊടു 

ന-നവെ കൂട്ടംകൂട്ടമായി മണ്ണു ഇടിഞ്ഞുവിഴചുകയും ഗുഹയാകമാ 

ഗം മണലും പൊടിയുംകൊണ്ടു” അന്ധകാരാവ്ൃതമാകുകയും: 
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ചെയ്തു. ആളകറം പരിഭ്രാന്തരായി. ഇതുപോലെയുള്ള അപ 

കടങ്ങറക്കു സാക്ഷ്യം നിന്നിട്ടുള്ള. ജോലിക്കാരും ഉണ്ടു”. എന്നി 

രുന്നാലും, ആര്ക്കും ആലോചിച്ചുപ്രവത്തിക്കു വാനുള്ള അവസ 

രം ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഗുഹയുടെ ദ്വാരം മ്രമേണ മണാലിടി 

ഞ്ഞും അടഞ്ഞുപോയി. അതോടൊപ്പംതന്നെ കൂട്ട് ലടഷ്ണുപ്പെട്ട 

പ്രതീതി ജനിച്ച ആ മനുഷൃക്രൂട്ടത്തിന്െറ ഇടയില് നിന്മം ജീ 

വന് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ആശയുടെ ദീപനാളങ്ങളം അണഞ്ഞു 

പോയി. ആളകറം പരിദഭ്രാന്തഠായി, അങ്ങുമിങ്ങും ഓടി. എ 

ല്ലായിടത്തും പൊടിയും പുകയും നിറഞ്ഞ അന്ധകാരം. അമീ 

നോടൊപ്പം പ്രാണചായുവിന്െറ അളവും കുറഞ്ഞുവന്നു; ശപാ 

സോച്ചൂപാസം ചെയ്യുവാന് തന്നെ ആയാസവ്പ്പെടേണ്ടിവന്നു. പ 

ലര്ക്കും ബോധക്കേടു വന്ത. ഭയം സംഭൂമാവസ്ഥയിലേഷ്ക്ു മാ 

റിം മനസ്സ മൂര് ഛിതാവസ്ഥയിചെത്തി, മോഹാലസ്യം വന്ന. 

പരീദ്രാന്തഠരായി അങ്ങോട്ടുകിങ്ങോട്ടും നടന്മ', ആകെവ്റ്റാടെ അ 

രക്ഷിതാവസ്ഥ സംജാതമാക്കുവാന് ചിലരെക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞു. 

എന്തിനു പറയുന്ന. മണല് ഇടിഞ്ഞുവിണു് അല്പനേരം കഴി 

യുന്നതിനു മുന്പുതന്നെ, ജീവന്െറ കൂത്തത്ങായിരുനന ആ ഖ 

നി ഒരു വലിയ ശവക്കല്ലറയായി മാറി. പളരെ ആളുകറം, ഭയാ 

വസ്ഥ യില് തന്നെ അപകടത്തിലേയഷ്ക്, വഴുതി. ജീവന്മ് അപ 

കടം പററഠാത്തവര്ക്കുതന്നെ, വിവേകം നശിച്ചു” അഖോധാവ 

സ്ഥയില് എത്തിച്ചേരുവാന് അധികം വേണ്ടിവന്നില്ല എന്തി 

നര അധികം, പ്റത്തുനിന്നു സഹായം എത്തി പ്രപേശനദ്വാരം 

ശരിയാക്കുന്ന അഞ്ചാവ മണടിക്രുറുകഠംക്കകം: ഒരു നല്ല വിഭാഗം 

ആളകറം ഭയംകൊണ്ടും അതില്നിന്നും ഉജവായ വിവേകരഫീി 

തമായ മനസ്സിന്െറ മൂര്ച്ഛിതാവസ്ഥയില് നിന്മം മരണെത്തിന്ന 

ധീനരായിക്കുഴിഞ്ഞിരുന്നു. ബൊക്കിയുള്ള വരാകട്ട, സ്വബോധം 

നശിച്ച നിലയിലായിരുന്മ. മൂര്ച്ഛിതാവസ്ഥ പ്പാപിച്ചുവ 
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രെ ശേഖരിച്ചു പ്രഥമശുശ്രൂഷകഠം നടത്തി. മനസ്സില് 
ഭയം അകാരണാമായി ബൊധിച്ചിട്ടുള്ളവര് ലേഖകന് ഉറംപ്പെടേ 
യുള്ള മാനസികര്രോഗവിദശ്ധരുടെ കുറച്ചു ദിവസത്തെ നിത്യപ 

രിച൪ണാകറാക്കുശേഷംമാത്രമാണു” സുഖം പ്രാപിച്ചതു”. ആ. 

കൂട്ടത്തില് ത്തന്നെ, ഭയാവ സ്ഥയില്നിന്നും മനാരോഗത്തിനധീ 

നപ്ലെട്ടവരുടെ എണ്ണവും ചുരുക്കമല്ല, ഈ സംഭവം പൊടുന്ന 

നവെ ഉണ്ടായ ഒന്നാണു. മനുഷ്യനെറ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ചു പി 

ചേകപൂണ്ണുമായി പ്രവത്തിക്കുവാനുള്ളു അവസരം ലഭിച്ചില്ല. അ 

തിരശ സംഭ്രമാവസ്ഥ പ്രകടമായിക്കുണ്ടും ഒരുപക്ഷെ ആ സംഭ൫. 

മാവസ്ഥ പടന്മപിടിച്ചു”, അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേഷ്കു നീങ്ങിയ 

തിനാലായിരിക്കണം അധികംപേരക്കും രക്ഷാമാഗ്ഗുങ്ങറം നോ 

ക്കാനുള്ള. കെല്ലില്ലാമായതു”. ഗുഹയിലുള്ള. വിഷവായുവും കുറെ. 

ജീവനെ അപഫരിച്ചിട്ടുണ്ടൊയിരിക്കാംം എന്തോ? മിക്ക അത്യാ 

പത്തുകളിലും, ആവശ്യത്തിലേറെ കോഷ്ടുനഷ്ടങ്ങ ളണ്ടാകുനതിനു 

വികാരങ്ങളുടെ പടന്മപിടിക്കല് കാരണമാവുന്തണ്ടൈന്മ നമുക്കു 

തീത്തുപറയാം. 

മനക്കരുത്തും ഉത്തേജനവും 

ഭയത്തെ നേരിടുവാനുള്ള മനക്കരുത്തും സാവകാശവും ഉ: 

ത്തേജനവധും ഈ അവസരങ്ങളില് അത്യാവശ്യം വേണ്ടതാണു'ം 

പ്രായംചെന്നവക്കും കുട്ടികഠംക്കും ശുശ്രൂഷഖ്ലും കൂടുതല് സമയം 

ചിലധാക്കണം. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരുമാണു”, സുഖമാകുവാന് കൂടുതല് 

സമയമെടുക്കുന്നതു”. അങ്ങനെയുള്ള വരുടെ ആരോഗ്യം പരിരക്ഷി 

ക്കവാ൯ കൂടുതൽ സൂപ്പൂരവിഷന് ആവശ്യമായി വരുന. ആരോ. 

ഗൃമുള്ള. ചെറ്്പക്കാക്കാകട്ടെ, മനസ്സിന്െറ കെടുതികളില് നി. 

ന്അം മാറി പ്രവത്തിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടു ത്താല്. 

മത്രിയാകും. ഇങ്ങനെ അത്യാഹിതത്തില്പ്പെട്ടവക്കു വികാരാ 

ചേശത്തിന്െറ ഫലമായി തലചച്ചറവ൮, മനംമറിച്ചല്, ചദ്ദി, ക്ഷീ 
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ണാം, കരച്ചില്, മുതലായ ലക്ഷണങ്ങറം കാണാവുന്നതാണു'. 

അതിനു പരിഹാരമാഗ്ലമായി ചെറിയ ജോലികറഠം എല്ലിച്ചു 

കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കില്, വിദശ്ധാഭീപ്രായം കീട്ടു 

ന്നതുവരെയുള്ള. സമയം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടു പോകു 

വാന് സാധ്യമായേഷ്ക്ാം. മനസ്സിനു വീഷമം തട്ടുന്ന പ്രശ്മങ്ങറം 

നേരിടുന്നതു”, ആവശ്യം സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴും. അതീനു 

വിഘം തട്ടുമ്പോഴചമാണു്. ഇങ്ങനെയുള്ള. അവസരങ്ങളില്, ആ 

കെക്ര്കുടിയുള്ള സന്തുൂലനാവസ്ഥയ്കു (൧0൬൩൦0 ദട18) കുഴപ്പം 
നേരിടുകയും, സ്വബാധം നശിക്കുവാന് ഇടയാകുകയും ചെ 

യ്യുന്ന. നമ്മുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആയ പ്രശ്ുങ്ങറം 

ക്കു” ഉത്തരം കാണുനാതിനു”, തൊഴില്പരവും സാമൂഹുവും 

ആശയപരവും ആയ കാരത്യങ്ങറം രഞ്ജിപ്പറില് എത്തിച്ചേരേണ്ട 

തു” അത്യാവശ്യമാണു. 

. ശാരിരികമായ ആരോഗുൃത്തിശ്, രോഗം വരാതെ കാത്തുര 
ക്ഷധിക്കുകയും ശരിര പോഷഞത്തിന്നശ” അവശ്യം വേണ്ട കാര്യ 
ങ്ങഠം അനുഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണു”. ജീചിതത്തിന്െറ വീ 
മമമഘട്ട ങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് ആരോഗും അത്യാവ 
ശ്യം വേണ്ട ഒന്നാണു. തലച്ചോറിലുള്ള അര്ബ്ബുദം സ്ഫിലി 
സ് മുതലായ രോഗങ്ങളുടെ പരിണതഫലം എന്നിവകൊണ്ടു 
ണ്ടാകുന്ന തലച്ചോറിന്െറ സുഖര്ഭക്കടുമൂലം മനോരോഗം ബാധി 
ക്കാവുന്നതാണു'. ആയതിനാല് മേല്പറഞ്ഞ 'രോഗങ്ങളുടെ ആ 

രംഭത്തിഅത്തന്നെ ഫല പ്രദമായ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടെതു” ആവ. 
ശ്യമാകുന്നു. 

നല്ല തലമുറകളില് നിന്നുമാത്രം സന്തതി ജനിക്കുണ്ടെ 
തു", ആര്രാഗൃപരമായി അത്യാവശ്യമാണു”. മാനസികമോ 
ഗങ്ങറം തലമുറവഴി പാരമ്പര്യമായ ണ്ടാകാപുന്ന സുഖഃക്കു. 
ടാണെന്മള്ളതിനു ശാസ്ത്രപരമായ തെളിപുകര്ം കിട്ടിയിട്ടി 
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ല്ലം ഫന്നീരുന്നാലും ചില കുടുംലെങ്ങളില് ഇതു കൂടുതല് 

പേര്ക്ക കണ്ടുവരുന്ന. ജനനത്തിലോ അതു കഴിഞ്ഞുള്ള. 

വളത്ത 'യെടുക്കലിലോ രോഗം വ്യാപിക്കുലാന് കൂടുതല് 

സാധ്യ ജൂങ്ങനെയുള്ള, കുടുംബത്തില് ജനിച്ചുവര്ക്കുണ്ടു്. 

അതുകൊണ്ടു, നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാര്മാത്രം സന്തതികളെ ജ 

നിപ്പ്യീ 9 കയെന്നുള്ള തു” അഭികാമ്യമായ ഒന്നാണു”. പക്ഷെ 

ഇതു കഴ ഞ്ഞെന്നുവരില്ല. രോഗബാധിതരായ ആളുകറം വിവാ 

ഫം കഴിക്കുന്നതിനെ നീയന്ത്രിച്ചോ, വന്ധ്യംകരണം നടത്തി 

യോ, സന്താനനിയന്ദ്രണം സാധിക്കണമെന്നു വാദിക്കുന്നവരും 

ഉണ്ടു”. എന്നാല് മാനസികരോഗികളുടെ കാരുത്തിനു”, പാര 

ന്പയ്യം എത്രമാത്രം പ്രതികൂലമായി ബൊധിക്കുമെന്നതിനു” തെ 

ളിഖില്ലാത്തിടത്തോളംകാലം രേല്ലറഞ്ഞ കാത്യങ്ങഠംക്കു” ഒരുങ്ങ 

ന്നതു ഭോഷത്തരമായിരിക്കുമെന്നാണു് തോന്നുന്നതു”. 
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സി. എന. സുബ്രഹ്മണ്യം 

സതന്്രജ്ഞന്മാര് പരിക്ഷണക്കുഴലുകളിര ചെയ്യുന്ന പ 

രിക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലങ്ങറം പില്ല്ാലങ്ങളില് യന്ൂശാലകളി 

ലൂടെ സാക്ഷാത് കഴിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയെ അനുകരിക്കുവാനും 

ചിലപ്പ്യാറം കവച്ചുവെല്ലംവാന്പോലും മനുഷ്യന്മ സാധിക്കും 

എന്നതിന്നുമ്ള ഒരു ഉുദാഫരണമാണു'് ആധഗുനികസങ്കലിതനആലു 

കളടെ (സിന്തററിക ഫൈബര്) ചരീത്രം. കേവലം 1900൦ 

മാണ്ടില് മാത്രം ആരംഭിച്ച സങ്കലിത ആലുത്പാദനം ഇമ്മ വള 

മെയേറെ വദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട” എന്നുള്ളതു” ഒരു വാസ്തവമത്രെ. നൈ 

ട്രോസെലു ലോസ് മാത്രമായി ആരംഭിച്ച സങ്കലിതനതൂല്വ്യവസാ 

യത്തിൽ ഇന്നു റെയണ്, അറലക്, നൈലാണ്, വിനൃയണ്, ടെ 

റിലീന്, ഡാക്രണ് മുതലായവയെല്ലാം സമുന്നതസ്ഥാനഞ്ങറം 

നേടിക്കുഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടും എന്ന നമുക്കേവര്ക്കും അറിയാചുന്നതാ 

ണാര്ല്ലാ. 

സില്ലി നനുരുപമായ സങ്മലിത നആലുകളുടെ ആശയം ആ 

ദമായി വിഭാവനംചെയ്തുതു” 1044_ല് റോബര്ട്ട്” ഹുക് എന്നു 
ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ, 16856_അ മാത്രമാണു് നൈട്ട്രോസെലു 
ലോസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള. കൃത്രിമ സില്ലനിമ്മാണത്തിന്തു 

ള്ള ആദ്യത്തെ നിമ്മാണാവകാശം (പേഠററന്ട്) ഷോണ്ബിന് 
എന്ന ശാസ്രൂജ്ഞന്നു ലഭിച്ചതു്. കൃത്രിമസില്ല്ഛ നിമ്മിക്കന്ന “ആ 
ഒുത്തെ ഖവൃവസായശാല സ്ഥാപിതമായതു- 1891ല് ചാര്ഡ്ധ 
ഓട്ടു പ്രഭവിന്െറ അശ്രാന്തപരിശ്രമം കൊണ്ടുമാത്രമാണു. 
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മൂന്നുവിധം ഫൈബര് 
൩ അലിതനൃലുകറം മുന്മുവിധമാണു”. (1) റെയണ് (2) 

നൈല:ണ് (9) ടെറിലീന്. ഇതില് റെയണ് അദ്ധസങ്കലി 

തപും, ൦൨൮ രണ്ടും പൃള്ണുസങ്കലിതവുമത്രെ. 

റെയണ്നൂലുകളുടെ അടിസ്ഥാനപദാത്ഥം വൃക്ഷങ്ങളില് 

കാണാപ്റുടുന്ന സെല്ലൂര്ലാസ് എന്ന വസ്തവാണു". പരുത്തി, 
മുള, യയക്കാലിപ്ററസ്മരം എന്നിപയില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 

സെല്ലലാസിനെ വേര്തിരിച്ചെടുത്താല് റെയണ്നൂലുകറാക്കാവ 
ശ്യമായ രാസ്വവസ്ത്ുവായിം 

പരുത്തിക്കുരുവും പരുത്തിയും യന്ദ്രം ഉപയോഗിച്ചു ചേര് 

തിരിച്ച”, പരുത്തിയെ തീരിഞ്ഞ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലീയ കുട്ടക 

ഞ്ങള ലാക്കി 90% കാസ്ത്റ'കസോഡാവിലയനം ചേത്തു”, 60 റാ 

ത്തല് മദ്രമുള്ള നിരാവിയെ അതിലേഷ്ലുയ” എകദേശം 4 മണി 

്രുറുകളോളം ചെലുത്തുന്നു. അതിന്നുശേഷം അവയെ ഒരു വ 

ലിയ കുട്ടകത്തിലിട്ടു' കഴുകി, കാല്സിയം ഫൈവപ്പ്പോക്ലോറെ 

ററ" ചേത്തി വെളുപ്പിക്കുന്ന. പിന്നീടു സ്വല്പം സല് ഫ്യറിക് 

ആസിഡ് ചേത്തി കഴുകി, യന്ൂങ്ങളില് പിഴിഞ്ഞെടുത്തു”, മു 

അക്കി, അമത്തി, കെട്ടുകളാക്കുന്മ. അങ്ങനെ 98 ആല്ഫാ 

സെലുചോസ് ഉള്ള. പഠംപ്പൂ ലഭിക്കുന്നു. 

മേല്പറഞ്ഞ സെല്ലൂലോസിനെ റെയണ് ആക്കുന്ന മുന്ദമ വു 

തൃസ്മുപദ്ധതികറം ഉണ്ടു”. (1) വിസ് കോസ് (7 1ലറേടല്പ്പദ്ധ 

ത്രി. (2) കൃൃപ്പര് അമോണിയം പദ്ധതി. (8) സെല ലോസ് 

അസിറേറ ററ്പദ്ധതി. ഇതില് ആദ്യത്തെ രണ്ടു പദ്ധതിയിലും 

സെലയലോസ്തന്നെ വീണ്ടം ജനിപ്പിച്ചു നആൂലുകളാക്കുകയാണു” 

ചെയ്യുന്നതു്. പക്ഷേ, മൂന്നാമത്തേതില് സെലുലോസിനെ ഒരു 

പൃതിയ രാസവ സ്തൂവാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തീയശേഷമാണു' 

ആലു കുഓക്കുന്നതു”. 
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മേല്പറഞ്ഞ മൂന്നു പദ്ധതീകളിീലും സെലുചോസിനെ ലീല 

'യനമാക്കി പാകപ്പെടുത്ത, അരിച്ചു ശുദ്ധമാക്കി, വായുവെ നീ 

ക്കം ചെയ്ത നആചാക്കി, ഭംഗിയും ഒറപ്പം കൊടുക്കുകയാണു ചെ 

യ്്ന്നതു്. 

വിസ്കോസപദ്ധതി: പഠംപ്ററിനെ 18% കാസ്ത്തിക് 

സോഡാഖിലയനത്തില് 3_ മണ്ക്രുവദനരം മുക്കി, അധികമാ 

യ ദ്രപത്തെ നീക്കംചെയ്തു സെല ലോസിനെ ചെറുചെറുതുണ്ടുക 

ളാക്കി, അവയെ 95 ഡിഗ്രി താപത്തില് 0 മണീശ്ടറുകളോളം 

സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അവയെ ഒരു യന്ദ്രത്തിചീട്ട പ 

ത്തിന്മ ഒന്ന് എന്ന തോതില് കാര്ബണ് ഡൈ സല്ഫൈഡ് 

ചേത്തു 3 മബിക്രൂര് ഇളക്കുന്ന. അദപ്പ്ാറം ആ സെലുലോസ്തു 

ണ്ടുകറം, ആദ്യം മഞ്ഞനിറവും, പിന്നീട” ഓറഞ്ചു നിറവും ഉള്ള. 

ചെറുചെറു ഉനണ്ടെകളായിത്തിരുന്മ. ആ ഉണ്ടകളെ ഒരു യന്ന 

ത്തില് ഇട്ട നേത്ത കാസ്ത്റിക്ദസ്ധാഡാ വിചയനം ചത്തു” ആ 

ലിയിച്ചു നിറങ്ങളും ടൈററാനിയം ഡയോര്കൈഡും ചേത്തു” 

അരിച്ച വായു ശ്രുന്യമായി 24 മണീിക്രുവ വെഡ്ക്ന്നു. അതീ 

ന്മശേഷം ആ വിലയനത്തെ വലിയ മദ്ദത്തോടുകൂടി സൂക്ഷ്മ 

സുഷിരങ്ങളില് ശക്തിയോടെ ചെലുത്തി പറര്ത്തേഷ്കു,; ആല്രൂ 

പ്പരത്തില് കൊണ്ടവനു രാസപദാത്ഥങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു പാത്ര 

ത്തിചേയഷ്കും” ഉന്തീത്തള്ളന്നമ. 8_ 104 സല്ഫ്യറിക് ആസിഡ് 

39.5 21.6 സോഡിയംസല്ഫേററ്, എകദേശം "%സീന് ക” 

സഅര്ഫേറവ്, 4_10ഠ% ഗ്ളൂക്കോസ് എന്നിവയടങ്ങിയ ആ 

രാസവിലയനത്തില് മുത്ഭിയ ഉടനെ ആതരൂപത്തില് വരുന്ന 

വ്ലയനം നആൂലായിത്തന്നെ ഉറഡ്ഡന്മ. ആ ആലിനെ പിന്നീട 

കടടകി വെളവ്പ്? ച്ചും ഉ ഞെക്കി, പിരിച്ചു ഭം ഗികൂട്ടുന്നു. 

കൃപ്പുരഅമോണിയം പദ്ധതി: മയില്തൃത്തം അഥ 

വാ കോപ്പര് സല്ഫേററ്, വിലയനമാക്കി, അതില് കാസ്റ്റ് 
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സ്സോഡാവിലയനം ചേത്താല് ഒരു വസ്തു ലഭിക്കും. ആ വസ്തുവെ 

അമോണബീയാവിലയനത്തില് അലിയിച്ചാല് കൃ പ്പുര് അര്മോ 

ണിയം വിലയനമായി. ആ വിലയനത്തില് സെലു ലോസ്? 

ചേത്തിളക്കി, ജാസ്ത്രിയുള്ള അമോണിയത്തെ നിക്കുംചെയ്ത്ു 

വെള്ളം ചത്തു നേമ്മയായി അരിക്കുനം. പിന്നീടും ആ വ്ച 

യനത്തെ സൂക്ഷ്യസുഷരങ്ങള അക്രൂടെ ശക്തിയോടെ ഉന്തി 

ള്ളി റ്റ കാസ്ത്റ'ക്ഃസാഡാവിചയനത്തില് വീക്സ,വേ അതു നആൂലാ 

യി ഭവിക്കുന്നു. ആ ലിനെ 14% സല്ഫ്രറിക് ആസിഡ് 

വിലയനത്തില് കഴകി, ഉണക്കി, മുറുക്കി, ഭംഗിയുള്ള നൂലാക്കീ 
മാറുന്നു. 

സെലുലോസ്” അസിറേറ ററ” പദ്ധതി: അസററിക 

അന് കഫൈഡ്ര്ൈഡ്, അസററിക് ആസിഡ്, കുറച്ചു സതഫ്യ 

റിക ആസിഡ് എന്നിവ ചേത്തി ജളക്കി തണ്ടവ്റ്യിച്ചു വിചയ 

നത്തില് സെലുലോസ് അല്പാല്പമായി ചേത്തു” 5 8 മണിക്കൂറു 

നേരം 90 ഡ്്രി താപത്തില് നിത്തുന്മ. പിന്നിടു സമം അസ 

ററിക് ആസിഡും സല്ഫ്യറ'ക് ആസിഡും ചേത്തു 18 മണ കരൂര് 

നേഴയം 98 ഡിഗ്രി താപത്തില് സൂക്ഷച്ച3ശഷം ധാരാളം വെ 

ളം ചേത്തു സെലുലോസ് അസററററ് ചേര്തിരിക്കുന്നു. ആ 

തിനെ കഴകി ഉണക്കി, അസര്ററാണ് എന്ന പദാത്ഥത്തില് 

അലിയിച്ചു”, ഇളക്കി, പേണ്ടെ നിറഞ്ങറം ചേത്തി സൂക്ഷ്മസൂഷി 
രങ്ങളിഅക്ര്കുടി മന്തിത്തള്ള ന. ആല് രൂപത്തില് പുറത്തു വരു 

നാതോടുകൂടി അവയില് ചൂര്ടല്ലിക്കുന്ന. അതോടുകൂടി അസ്ധ 

റേറാണ് ബാഷ്ട്ീഭവിക്കുകയും ശക്തിയുള്ള ആല് ലഭിക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നു. ആ നൃലുകളെ മുറുക്കി, കൂൂമ്പാരാകൃതിയില് ചുററി 

വെയ്ലയന്മം 

നൈലാണ്: പല ഗുണങ്ങളുമുള്ള ഒരു അദ്ദ മസ്തൃഷ്ട'യ 

ത്രേ പുണ്ണുസങ്കലിതമാ യ നൈലാണ. മുറുപ്പും ഭംഗിയും ഉള്ളു, 
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തിനാല്. പാളച്ചുട്ടമുതലായവയിലും അധികം മഉറപ്പ്ാവശ്യമള്ളു. 

മത്സ്യവല കളിലും, ടയറുകളിലും അവയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 

അഡിവ്റ്യിക് ആസിഡും, ഫെക്ണാമെത്തിലീന് കഡെൈഅ മീന്: 

എന്ന പദാത്ഥവും കൂടിച്ചേന്നു ക്ക. രാസവസ്തരവാണു” നൈലാണ്. 

അവയെ ഒരു പ്രത്യകളുയഷ്ടാവില് തപിപ്പിച്ചു സമ്മദ്ദത്തോ 

ടുകൂടി ചേര്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന വിലയനത്തെ 

ആററിക്കുവുക്ക! അണുക്കളെ എകികരിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കിര 

യാക്കി പെട്ടന്ന യന്ത്രത്തിൽ തണുപ്പിക്കുന്നു. അതങ്ങനെ ലഭി 

ക്ഷ ന്ന നേത്ത പടലത്തെ തുണ്ടുകളാക്കി! ചൂടേല്ലിച്ചുരുക്കി അരി 
പി സൂക്ഷയസുഷിരത്ങളിലൃടെ ഉന്തിത്തള്ുന്നു. പുറത്തുവന്ന വാ 

യു ഏററ ഉടനെ അച നല്ല നൂലുകളായിത്തീരുന്മനു. അവയെ. 

൧ുററി, ഉറപ്പുവരുത്തി, നിറം ചത്തു മുറുക്കി കൃടേല്ലിച്ചു ഭംഗ 
യ്യൂം എം ള്ള നആൂലുകളാക്കുന്മ. ആ നആൂലിഠഗെ അമുങ്ങളോ 

ക്ഷാഴങ്ങളോ പൃഃ പ്പാ ബൊധിക്കുകയില്ല. ഏതു നിറങ്ങളും ആ 
വയാടു ചേരുകയും ചെയ്യും. 

ടെവിലിരഃ: ഡാക്രണ്, ടെറിലീന് എന്നി ഹാമധേയ 
ങ്ങളിര സുപ്രസിദ്ധമായ ആലുകറം, എതിലി൯ ഒഗ്രൈൈക്കാറം 
ട്രെറിഫ' താലിക ആസ്ധിഡ് എന്നിവ ചത്തൃ്മോക്കുന്ന രാസപ 

 ഭാത്ഥമാണു്. നെൈലാണ് പോലെതന്നെ ചൂടാക്കിയാല് പശി 
മയാവുന്ന ഒരു വസ്ത്വാണിതു്. സാധാരണരീതിയിലുള്ളു ആ 
ലക്കചിലും ഇസ്രരിയേല്ലിക്കലിലും അ മിന്നു യാതൊരു കോട്ടവും 
വരുകയില്ല. നല്ല ളറപ്പൂം വലിവും മുള്ളതും, ചുളിയാത്തതുമായ. 
ഒരു നൂലാണിദ്തു'. ചൂടുള്ള. മെററാമ്രെര്സാറം, ട്രൈഫ' ളോ 
അസ്ററിക ആസിഡ്, ഓര് തോക്കേോറോഫിനാഠം എന്നിവയില് 
ഇതു” അലിയും. വെള്ളം. ആരക്കുഹാഠം, ഖെ ളിച്ചിങ്ങ്പസ്ത്കു 
ക്കറം, കടല്വെള്ളം എന്നിവയൊന്നും ഇതിനെ ബാധിക്കുകയ। 
ല്ല. നേമ്മയായ അമ്ുങ്ങളം ക്ഷാരങ്ങളും ഇതിനെ ഉപദ്രപിക്കുക 
യില്ല. 
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എതിലീന് ഒഗ്റൈക്കാറം, മെത്തനാഠം, പാരാമ്ലൈചീന് 

ഏഎന്നിവയാണാവശ്യമായ അസംസ്ത്ൃതവസ്ത്ര കടം, പാരാമ്രൈ 

.ലീനെ പ്രാണവായു ചേത്തു ടെറിഫ്താലിക് ആസീഡ് ആക്കി 

മാററുന്നു. പിന്നിടു” ആ ആസിഡീനെ മെതില് ആല്ക്കഹാള 

മായി ചേത്തി ഡെമെതില് ടെറിഫ'താലേററ് ആക്കിമാറവന്നമ. 

അതിനെ അതിസൂക്ഷ്മമായി ശുദ്ധിചെയ്ത് ഒരു പൊടിപോലും 

അശുദ്ധിയില്ലാതെയാക്കി, മെതില് ആല്ക്കഫാറം നിക്കുംഒ൭ യ്ക്കു 

പ്രീതിലീന് ദെ്ലക്കോളമായി ചേത്തുന്മ. വായുരഹിതമായാ 
ണ് രാസസംയോഗം നടത്തുന്നതു”. ഉയനാ ഈയഷ്ടാവില്ത 

നൊ നിത്തീ അണുക്കുറം തമ്മില് ഏകീകരണവും ദൂഡ്ഥീകരണ 

വും വരുത്തിയശേഷം കുഴടല്ലിച്ചുരുക്കി സൂക്ഷ്മസുഷി ങ്ങളില് 

കൂടെ ഉന്ിത്തള്ളന്മം പൃറത്തുവരുന്ന നൂലിനെ വായു എല്ലിച്ചു 

തണുപ്പിച്ച് ആ ലിനെ ചുററി സൂക്ഷാിക്കുന്മ. 

ടെറിലിന്െറ ഉപദയാഗം ഇന്മ സാല്യത്രികമായതിനാല് 

അവ നമക്കു സുപരിചിതമാണുടല്ല്ലാ. 

മററു കൃത്രിമനൂലുകഠം: (1) വിന്ൃയണ്:-- വിനിൽ 

ക്ലോറൈഡ്, വിനിൽ അസര്ററററു എന്നിച ചേത്തി കിട്ടുന്ന 

പദാത്ഥത്തിചെ അണുക്കളെ എകികരിച്ചശേഷം അതീനെ 

അസദറേറാണ് എന്നതില് ലയിപ്പിച്ചു നആലാക്കുകയാണു” പ 

്ധത്തീ. 

പാല് ല് അഥചാ കസീന് നൂല്: പാലില് അമ്ലം 

ചേത്താല് അതിലടങ്ങിയ കസിന് വേര്തിരിയുന്നു. ആ വസ്തു 

വെ ക്ഷാരത്തിഅ അലിയിച്ചു പശപോലാക്കി മദ്ദിച്ചു സൂക്ഷ്മസു 

ഷിരങ്ങളുില് കൂടെ അമ്മുവും ഫോര്മാറംഡിഹഫൈഡും അടത്ങിയ 

ദ്രവത്തില് ചെലുത്തുമ്പോഠം ആല് ലഭിക്കുന്നു. 

പാലില്നിന്മ ശലെടുക്കുന്നപോലെത്തന്നെ എല്ലാ പി 

ഭസ്ാക്കുകലീക നിന്നും നൂലുണ്ടാക്കുവാന് സാധിക്കും. സോയാ 
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കൃത്രിമനൂലുകഠം 

ബീന് പിണ്ണാക്കില് നിന്നു" അമേരിക്കയിലും, കടലക്കപ്പിണ്ണാ 

ക്ടില്നിന്മ് ഇംഗ്ലണ്ടിലും ആലുകഠം നിമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടണ്ടു . 

പക്ഷേ നൈലാണ്, ടെറിലി൯ എന്നീപയോടു കിടപിടിക്കു 

വാന് സാധിക്കാത്തതിനാല് അവജ്ലയ്കോന്മും പറയത്തക്ക പുരോ 
ഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 

ഭാവിയില് ഇനിയും പലവിധത്തിലുള്ള സങ്മലിതയശലു 

കറം നിമ്മിക്കു വാനുള്ള സാധൃതക ളണ്ടു”. മനുഷ്യജീവിതത്തെ 

സുഖകരവും സന്തോഷപ്പദവും ആക്കുവാന് ശാസ്ത്രുത്തിന്മുള്ള. 

കഴിവിനെ പ്രുതൃക്ഷമായി ഉദാഫരിക്കുകയാണു” ഇന്ത നമ്മുടെ 

മുന്നിചുള്ള സങ്കചിതനൂലുകറഠ്ം. അങ്ങനെ ശാസ്രകാരന൯െറ പ 

രീക്ഷണങ്ങറം മാനവസമുദായത്തിന്നു പ്രയോജനപ്പെടുന്നതു കാ 

ണുമ്പോറ്ം ഏതു ശാസ്രചിദ്യാത്ഥിയാണു് പുളകംകൊള്ളാത്തതു"! 

വാഹനഗതാഗതം വളരെയധീകമുള്ള ഒരു നാലൃൃഛവലയില് നില്ലൂന്ന 

പോല്സ്സുകാരന് ആകസ്ത്രികമായീ അദ്ധപ്രജ്ഞനായി വീണാല് അതില് 

'അത്ഭുതത്തിന്നവകാശമില്ല. കാരണം, മോട്ടോര്വാഫനങ്ങളുടെ പിന്നീ 

ഒയുടെ പുറത്തേയ്ക്കു വരുന്ന പുകയുടെ സ്വഭാവം അത്ര പരിശുദ്ധമൊന്നു 

മല്ല. സൂര്യപ്രകാശത്തില് അതു കൂട്ടതല്ത അപകടകാരിയായി മാറുന്നു. 

ബഹിഗ്ഗമീക്കുന്ന രാസപദാത്ഥങ്ങ ളീചെറന്നിനെയെട്ുക്കാം. കാര്ബ്ബണ് 
മോണോകച്്റൈഡ്__ഇതീന്നു രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബീനോടട വലീയ 
സ്നേഹമാണ്ട്. ഖഒാഷ്കിജനേക്കാറം 210 ഇരട്ടിയോളം. ഫലമോ? പാവ 
പ്പെട്ട ടിഷ്യംകറാക്കു വിലപ്പെട്ട ഓക്സിജന് കിട്ടുന്നില്ല. കുഴപ്പുത്തിന്നു” 
ഇനിയെത്ത വേണം? 
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പുനരുത് പാദനം മനുഷ്ൃയജിവിയില് 

കെ. ബി. അമ്മുഞ്ഞി 

ബൊല്യത്തില് നിന്നു കനമാരദശയിലുടെ യുവത്വത്തിചേഷ്ണു 

മുന്നേറുന്ന ഒരത്മുതകാലഷട്ടം മനുഷ്യനന്മ തരണം ച്ചെയ്യേണ്ടതു 

ണ്ടു”. ശരീരമാകുന്ന പ്രപത്തനശാലയ'ല് രാസശക്തികറം ഇ 

ക്കാലത്തു മായാലിദ്യകഠം പ്രദശിപ്പ്ിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭാവി 

ജിവിതത്തെക്കു റിച്ചും ജവിതോദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ചും ശരീരം കൊ 

ണ്ടു പ്രകൃതി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തെ ക്കുറിച്ചും ഒരു നിമിഷ മെങ്കി 

ലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കളിക്കുട്ടി പയനരുത്പാദനത്തിന്നു സ 

ന്നദ്ധമായി, പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ നിദ്ദേശങ്ങറംക്കും കീഴ് വഴങ്ങി 

ജീവിക്കു വാ൯ തയ്യാറെടുക്കുകയാണു”. ശയഠീരത്തിന്നു ള്ളില്ത്തനനെ 

ഉതമ പാദിപ്പ്യിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ര ത്യേകകണികഷ്ക്ത്, പ്യറമെനി 

ന്നെത്തിച്ചേരുന്ന മറെറാരു കണാ കയുമായ। സംയോജിക്കുവാന് 

സാഷചര്യം ലഭിക്കണം. അതായതു”, പൃനരുത്പാദനത്തിന്നമ 

ഒരു ബൊലിക തയ്യാറാകുമ്പോറം, തന്െറ മഹത്തായ പടം നിറ 

ലേറവുവാന് പുരുഷനും തയ്യാറെടുക്കകയാണു”. ഈ അത്തഭൂതാവ 

ഹമായ കഴിവു മനുഷ്യന് കൈവര്ക്കന്നതിന്നിടയില് സംഭവി 

കൂകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി പരിണാമദശകഠം പിന്നിട്ടു, 

പ്രകൃതിനിീയമ ഞ്ങറംക്കു വഴങ്ങി പ്രനരുത് പാദനം നടത്തുന്നതു 

വരെ ശരിരത്തിന്മള്ളില് നടന്ത കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാസര്വഖവലക. 

ളെ പ്പൂററ! നവീനശാസ്രരപയരോഗതിയുടെ വെളിച്ചുത്തില് ഒരു. 

സമാഹൃതനപയിശോധന നടത്താം. 
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പുനരുത" പാദനം മനുഷ്ൃജീപിയില് 

ബാല്ൃത്തില്നിന്നു യവനത്തിലേയഷ്ക്ക്: 
ബാലുദശയില്നിനു യാവനത്തിലേയ്ക്കുള്ള യാത്ര വിഷ്വമ 

മേറിയതാണു”. യഥാത്ഥത്തില് പൃനരുത്പാദനശക്തിയുമായീ 

യുവത്വത്തീന്െറ പഡ്രഥമപാദത്തിലേയഷ്കുംള്ള കാല്വ്വെ്പ്ിന്നീട 

യില് ശരിരത്തില് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാസപരിനണൊമ 

ത്ങറം വെച്ചുദനോക്കുമ്പോഠം മനുഷ്യന് ഒരു രണ്ടാംജന്മമെടുക്കുക 

യാണെന്ന വസ്തുത ആരും സമ്മതിക്കും. ഉഷ്ണുർമഖലാപ്പദേശ 

ങ്ങളില് പെണ്കുട്ടികറം പതിനൊന്മു വയസ്സു മുതല് ഈ അത്ഭു 

തപരിണാമത്തിന്നു വിധേയരായിത്തു ടങ്ങുന്മ. 10 വയസ്സു തിക 

ഞ്ഞിട്ടം പൃഷ്ണറിണൊിയാകാത്ത പെണ്കുട്ടികളും നമ്മുടെ ഇൂടയിലു 

ണ്ടു. ആണ്കുട്ടികളെ സംബെന്ധിച്ചേടത്തോളം ശരിരത്തിന്മ” 

ഈ പരുവത്തിലെത്തുവാന് രണ്ടൊ മൂന്നോ വഷംകൂടി ചേണ്ടീ 
വരും. 

ച്ചരിണാമത്തിനന്െറഠ ആരംദം: 

ശരിരത്തിലെ എല്ലാം അപയവങ്ങറംക്കും ഇതോടുകൂടി ചി 

ല രൂപവൃത്യാസ അറം സം ഭവിച്ചുതുടങ്ങും. ഹൃദയത്തിന്നും, ശ്വാ 

സകോശത്തിന്മ പോലും അത്ഭുതാവഹമായ രിതിയില് പ്രചത്ത 

നശക്തി വഭ്ധിച്ചുവരുന്നതായി കാണൊം. കഴു ത്തിന്െറ പീന് 

ഭാഗത്തുള്ള തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി പ്രായമായ ഒരാള ടേത്തിന്നു തു 

ല്യം വളരുവാന് പവെമ്പല്കൊള്ളന്ു. അതേസമയം മാര്വിട 
ത്തിലുള്ള തൈമസ്, സങ്കോഥ്ചിച്ചു ക്രമത്തില് അ പ്രത്യക്ഷവുമാകു 

അ. കൊഴ്പ്പൂഗ്രന്ഥികറഥം കൂടുതല് പ്രവത്തനക്ഷമമാവുകയും 
സ്നേഫദ്രവം കൂടുതല് മയറുകയും ചെയ്യുന്നു. ബൊക്ലിരിയഷ്ണം ച 

 ക്അത്തിന്നകത്തു പ്രദവശിക്കുവാന് അനുകൂലമായ സന്മഭമാണടി 
തു”. മുഖക്കുരുവും മററും ഇതിന്െറ പ്രത്ൃക്ഷ ലക്ഷണങ്ങളാണു”. 

യുവത്വത്തിന്റെ ആരംഭകാലം പിച്ചൂറററിഗ്രമ്ഥിക്കു തി 
അക്കേറിയ സമയമാണു. പിച്ചൂററ റിപ്രപത്തനത്തിന്െറ വല 
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ശാസ്രൂഗതി 1 

സങ്കീണ്ണുവശത്ങളം ഇനിയും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാന് ക 
ഴിഞ്ഞീട്ടില്ല. എങ്ങനെയായാലും ഇതിന്റ പ്രപത്തനമാരംഭി 
ച്ചു നിസ്സാരതോതില് ഗോനാഡോട്ടോപ്പ്ിക്ക? ഫോര്ര്മോണു 
കറം ഉ ത പാദിപ്പിച്ചുതുടങ്ങിയാല് അതു പുരുഷന്േറയും സ്ര്രീയു 
ടേയും ബീജകോശങ്ങറം പ്രവത്തനക്ഷ മമാക്കിത്തിര്ക്കുന്മ. ഇ 
ക്കാലംവരെ തികച്ചും നിശ്ചലാവസ്ഥയില് വത്തിച്ചിരുന്ന ബീ 
ജകോശങ്ങറാക്കു” ഇതാടുകൂടി ഓജസ്സും ളണര്പ്വം കൈവരുന്ത. 

ഒരു മാതാവു ര്ൂൂപംകൊള്ളന്നു: 
പുഷ്പ്ഠിണിയായ കുമാരിയുടെ ബീജകോശം ആദ്യകാചങ്ങ 

ളീല് ഒരു പഞ്ചസാഭത്തരിയോളം “എസ് ട്രജന്മാത്രമേ ഒരു 
ദീവസം ഉ ല്പാദിപ്പ്യീക്കു കയുള്ളൂ. എന്നാല് ഒരു ബാലികയെ മാ 
താവായി മാററുവാ൯ ഇതു ധാരാളം മതിയാകുമെന്ന വസ്തുത വി 
സ്തൂരിച്ചുപോകരുതു”. 

അകക്കെട്ടെല്ല ശീ്രഗതിയില് വളരുന കാലമാണിതു”. 

ഒരു ശിശുവിന്മ കുറെ മാസങ്ങറം കഴിച്ചുകൂട്ടുവാനുള്ള. തൊട്ടില് 

ഒരുക്കിവെയ്കകയാണവിടെ. മാര്വിടത്തിലെ സെല്ലൂകറം ക്രമ 

ത്തില് വളച്ചയാരംഭിച്ചു പുതുതായുത”പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോര് 

മോനണുകളുടെ സ്വാധീനത്തില് അതിവേഗം വളരുന്മ. ഒരു 

സ്പ്രി പുഷ്ണ്റിണിയാകുന്നതുപരെ അവളുടെ “പാല്മരം? ഭാവിയില് 

പ്രചത്തനമാരംഭിക്കുനാതീന്നൊരുക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള, വളച്ചയുടെ 

കാതരൃത്തില് നിദ്ദാവസ്ഥയിലായിരുന്ന, ഒരവയവഘടകംമാത്രമാ 

ണു്. ബീജകോശം പ്രപത്തനമാരംഭിക്കുനനതോടെ സവിശേഷ 

മായ ണ്ടു ഫോര്മോണുകറം ഉത് പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന: ക്ഷീരനാ 

ഉറികാപടലത്തിന്െറ വളച്ചയെ സഫായിക്കുന്ന “എസ്ട്രജ. 

നും", ക്ഷീരോത”പാദനകോശങ്ങളുടെ അഭിധൃദ്ധിക്കു നിദാനമാ 

യ ;ഒപ്രാജര്സ്റ്റാണും?. ഇവയുടെ പ്രചത്തനമാണു'” മാര്ലിടത്തി 

ന്െറ വളച്ചയില് സ്ത്രീകളെ പരിചുണ്ണുകളാക്കുന്നതു”. 
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ഗഭാശയം പികസിച്ചുതുടത്ങകയാണ്ട്. അതിന്െറ ഭിത്തി 

കറംക്കു കരുത്തു കൂടിവരുന്നു, ഒരു കുട്ടിയെ വളത്തുവാനുള്ള ശം. 

ക്തീയാജ്ജീക്കുകയാണാതു”. ജീചിതകാലര്ത്തയ്ു, മുഴുവന് ആവ 

ശ്യമായ നാലു ലക്ഷത്തിലേറെ അണ്ഡെങ്ങറം ഇക്കാലത്തു് അവ 

കൂടെ ബീജകോശം ശേഖരിച്ചുവെയഷ്കും. ഛ്ലീന്നാല് സാധാരണ: 

യായി ജീവിതാവസാനംവരെ 400_600 അണ്ഡങ്ങളിലധികം. 

ഒരു സ്ര്രീ പ്റത്തു വിടാറില്ല. 

ആദ്യത്തെ ആത്തവം: 

ഒരു ആത്തചചക്രത്തിന്നിടയില് (ഇതു ശരാശരി 28 മുതല് 

328 വരെ ദിവസമാണു) സാധാരണയായി രണ്ടില് ഒരു ബീജ. 

വാഹഫിനിമാത്രമേ ബിജകോശത്തില്നിന്മ” അണ്ഡത്തെ പുറത്തു 

കൊണ്ടു 3പോരാറുള്ളൂ.. ബിീജകോശത്തില്നിന്മതന്നെ വളച്ച, 

നേടിയ ഒരണ്ഡം ഒരു നേത്ത പാടയാല് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. 

ബീജവാഹിനിയിലൂടെ യാത്രയാരംഭിക്കുന്നു. അതു ബിജവാ 

ഫിനിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെത്തിയാല് ആവരണം പൊട്ടി 

സ്വതന്്രമാകും. പിന്നെ ഗഭാശയമുഖത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള 

ത്പരിതഗമനമാണ്ട്. 

അണ്ഡകോശത്തില്നിന്ന് അണ്ഡം പുറത്തു കടക്കുന്ന 
തോടൊപ്പം തന്നെ ഗഭാശയത്തില് ട്ൂണത്തെ സ്വീകരിച്ചു സം 

രക്ഷിക്കുവാനുള്ള. ഒരുക്കഞ്ങറ്ം ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടു”. ഭിത്തികറം 
സ്വയം പ്രബലമാവുകയും ഭൂണത്തെ സംരക്ഷിച്ചു നീത്തുവാരുള്ള. 

ഒരു രക്തതാന്തവകവച്ം നിമ്മിക്ക പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനി 

ക്കാന് പോകുന്ന ഒരു ശിശുവിന്െറ വളച്ചഷ്ണ്ാവശ്യമായ പോഷ 
കാംശങ്ങളുടെ കാര്യംപോലും അവിടെ ശ്രദ്ധിക്ക പ്പെടുന്നുണ്ടു. 

സന്ദഭവശാല് ഈ അണ്ഡത്തിന്ധ പൃുരുഷബബീജവുമായീ 

സംയോജിക്കുവാനുള്ള. സാഫചര്യം ലഭ്ൃമായില്ലെന്നുവന്നാല്, 
ഗഭാശയത്തീഅ രൂപംകൊണ്ട രക്തതാന്തവകവചം ഉപയോഗ 
ശ്രുന്യമായിത്തീരുകയും ആതു നശിച്ചൂ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ജൂതു രക്തരൂപത്തില് പുറത്തു പോകുന്നതാണു” ആത്തവം. ആ. 
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ഭയത്തെ ആത്തവം സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് അവര്ം പൃഷ്ണറിണിയാ 
യെന്നു നാം അംഗീകരിക്കുന്ന. അനുകൂലമായ സാഹചര്യ 

ത്തില് മാതൃത്വം സ്വീകരിക്കുവാന് തയ്യാഠറെടുത്തതിന്െറ മുന്നറി 
യിപ്പായതിനെ കണക്കാക്കാം. 

ഒരച്ചു൯ വരുന്നു: 

ഒരാണ്കുട്ടി പിതാവാകുവാന് തയ്യാറെടുക്കു മ്പോഴം ഇതീല് 

നിന്നൊട്ടം കുറവല്ലാത്തത്ര പരിണാമത്ങര്ം അവന്െറ ശരീര 
ത്തിലും സംഭവിക്കുന്മണ്ടു”. പിച്ചററ റിഹോര്മോണുകളടെ സ്വാ 
ധിനതയില് ശുക്ശാശയം (പുരുഷബിജകോശം) ബിജര്ശേഖര 

ണെത്തിന്നു തയ്യാറെടുത്തു തുടങ്ങുന്ന. ഈ വളച്ച പൃത്തിയാകുന്ന 
തോടെ പ്രധാനമായും രണ്ടു കാരൃങ്ങഠം സാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടു”: 

ഒടെസ്ക്റോസ് ട്രാ ?? എന്ന പറയുന്ന പുരുഷ ഹോര് മോണുകറം 
ഉത് പാദീപ്പ്ിച്ചു രക്തത്തിലേഷ്ണ്ു, പ്രദാനം ചെയ്യത്; സ്രരീബീ 

ജവുമായി സംയോജിക്കു യോറം ഗഭധാരഞത്തിന്മ നിദാനമായി 
ത്തിരുന്ന പുരുഷബിജങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം. 

പുരുഷബിജത്തിന്െറ വളച്ചഷ്ണും ആരോഗ്യകരമായ നീ 

ചനില്ലിന്ധം ആവശ്യമായ പോഷകാംശങ്ങറം പ്രോസ്ററേററ്ഗ്ര 

ന്ഥിയില്നിന്നാണു് സ്രവിക്കപ്പെടുന്നതു”. ഈ ഗ്രന്ഥിയുടെ 

ചള ച്യയെ സഹായിക്കുകയെന്നാതു പുരുഷ 3ഹാര് മോണിന്െറ മു 
ഖ്ൃയമായൊരു കടമയാണു”. പ്രോസ്ത്റേറ" ഗ്രന്ഥിയുടെ വളച്ച 

ചൃത്തിയാകുന്നതോടെയാണു” പുരുഷന്ന് ഒരു പിതാവാകുവാനു 

ക്കൂ ഒരുക്കുങ്ങറം പൃത്തിയാവുന്നതു”. 

ബിജാവാപം: 
പുനരുതപാദനത്തില് തങ്ങളുടെ പടം നിവയഫിക്കുവാ൯ 

പുരുഷനും സ്ര്രീയും ആവശ്യമായ ശക്തിയാജ്ജീച്ചുകഴിഞ്ഞു . 

ലവൊീജാവാപം സാധിക്കുകയാണു” ഉത്പാദനത്തിന്െറ തറക്കു 

ല്ലിടല്. ഇതു മനുഷ്യനടക്കമുള്ള സസ്ൂനജീചികള ടേയും കാരയ 

ത്തില് വിശേഷതരവും, സങ്കീള്ണുവുമാണു്. ബിീജാവാപ്പത്തെ 

ക്ടറിച്ചു” അടുത്ത നാഠംവരെ നിലവിലുന്ടൊയിരുനാ പല അബ 
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ദ്ധാധാരണകളേയും തിരുത്തിക്കൊണ്ട നവീനശാസ്രരം ഈ വീഷ 

ത്തില് കുറെയധികം വെളിച്ചം വിശിയിട്ടുണ്ടു. 

കോടിക്കു ണക്കില് സെല്ലുകളുള്ള ശരിരത്തിലെ ഫ്ലുററവും 

വലിയ 'സെല്ലാണു” സ്രറിബീജം, അഥവാ അണ്ഡം; ഏററവും 

ചെറുതു പുരുഷബീജവും. ഒരു ആത്തവ ചക്രത്തിന്നിടയില് സാ 

ധാരണയായി രണ്ടില് ഏതെങ്കിലുമൊരു ബീജഖാഫിനിലാത്ര 

മേ ഖൊീജദകാശത്തില് നിന്നു് അണ്ഡത്തെ സ്വികരിക്കുകയുള്ളൂവെ 

നന പ്രസ്യാവിച്ചുപല്ലോ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം എതു ബിജവപാഹി 

നിയാണു” അണ്ഡത്തെ സ്വീകരിക്കുവാന് പോകുന്നതെന്ത പ്ര 

വചിക്കുവാന് സാധ്ൃമല്ല. 

അണ്ഡകോശത്തില്നിന്മ പ്റത്തു വരുന്ന അണ്ഡത്തിന്മ 

വളരെയേറെ വിഷമസന്ധികറം തരണാംംലെയ്യ ചേണം പുരുഷ 

ബീജസംയോജനത്തിന്നനുകൂലമായൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലെ 

ത്തിച്ചേരുവാന്. ബീജവാഹിനിയിലെ ദ്രാവകചലനത്താലും, 
പേശിപ്രവത്തനത്താലും അണ്ഡം താനേ ഉപരിതലത്തിലേഷ്കു 

നിത്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത ആത്തവാരംഭത്തിന്െറ പതി 

ന്നാലുദിവസം മുമ്പാണു” അണ്ഡം ബിജവാഫ്ഥിനിയുടെ ഉപരി 

തലത്തിലെത്തി ആവരണം പൊട്ടി സ്വതന്രമാകുന്നതുു്. 24 മ 
ണനണിക്ര്ൂര് സമയം ഈ അവസ്ഥയില് അണ്ഡത്തിന്നവിടെ ജീവി 

ക്ടവാനുള്ല ശക്തിയുണ്ടു”. താപം, ഇപ്പം, ഇരുഠം എന്നിവ 

യാല് ഈ ഭാഗം ബിജാവാപത്തിന്നു ഏററവും അനുകൂലമാ 

യൊരു സ്ഥാനമാണു. ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന പുരുഷബീജം 

അണ്ഡര്ത്തയുമ3ന്പഷിച്ചു” 12 മണിശൂടര്പരെ ൧ുററീക്കറങ്ങും. 

അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തില് ബീജാവാപം സംഭവിച്ചാല് 

അന്വെം ഗഭാശയത്തിലേയഷ്ക്ക, യാത്ര തുടരും. ബീജാവാപം കു 

ഴിഞ്ഞു ഗഭാശയത്തില് പ്രദവശിക്കന്ന ജീചപിണ്ഡത്തെ, ആ 

 ണ്ഡം ബിജകോശത്തില്നിന്ന പുറത്തു കടന്ന കാലത്തുതന്നെ 

കരുക്കിവെച്ചിടുള്ള രക്തതാന്തവകവചം ആവരണാംചെയ്യുന്നു. 
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ജീവചിണ്ഡം; 

അന്ധെത്തില് ഉ ഠംകക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഉപയോഗ 

കൊന്ടെമാത്രം ജീവപിണ്ഡെത്തിന്നു ജീഖിക്കുവാന് കഴിയുകയില്ല. 
ഇതിലെ ധാനുനൂ൨൮, ഒപ്രാട്ടീ൯, പഞ്ചസാര എന്നില ജീവ 

പിണ്ഡം ഗഭാശയത്തെ സ്ത്റശിക്കുന്നാതമോടെ അവസാനിച്ചുിരി 
ക്കം. പിന്നീടു മാതാവില്നിന്നുള്ള. സഹായം ലഭിച്ചാല്മാത്ര 
മേ അതിീന്നമ നീലനില്ലകഛവാനും വളരുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരു 

മനുഷ്ൃശരിരത്തിന്നാവശ്യമായ ക്രോ മോസോമുകളില് അദ്ധഭാ 
ഗം അണ്ഡത്തിലട ങ്ങിയിരിക്കും; ബൊക്കി പകുതി പുരുഷബീജ 
ത്തിലും. അണ്ഡം പൃുരുഷബിജവുമായി സംയാജിക്കുന്നതോ 

ടെ പുണ്ണുമായിത്തീരുണഗാ കബികയാണു” ജീലപിണ്ഡം. ജീഖീ 

തത്തിനന്െറ അടിത്തറയാണിതു”. 

പുരുഷബിജം: 
പല കാരണങ്ങളാലും പുരുഷബിജത്തിശ് ഉത്പാദന: 

കാര്യത്തില് കൂടുതല് പ്രാധാനുമുണ്ടു”. നേരിയ അണ്ഡോകൃതി 

യുള്ള തലയും എകദേശം അതിന്െറ ഒമ്പതിരട്ടി ഷൈ ഘ്ൃമുള്ള. 

ശഗേരിയ വാലും__.ഒററ നോട്ടത്തില് തവളമുടിലിനേറതാണു” 

രൂപം. ഒരംഗുലത്തിന്െറ അഞ്ഞുറിലൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇതീ 
ന്മ വലിപ്പമുള്ള. അറിയാവുനോടത്തോളം, ശരീരത്തിലെ ഏ 

ററവും ചെറിയ കണികയാണാിതു”. പിതൃപാരമ്പരൃസമ്പാദ്യമാ 
യ മുപ്പുതിനായിരദത്മാളം 4 ജിന്ര?കറം പുരുഷബിജത്തില് അട 

ങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചെന്നതാണു് സത്യം. ഒരു കുട്ടിയില് പിതാവി 

ഒന്റ ആകൃതിയോ, നിറമാ, സ്വഭാവദമാ ദശിക്കപ്ലെടുന്നുവെ 

അകില് ഈ €ജിനു?കളില് ചിലതാണതിന്ന വഴിതെളിയിക്കു. 

ന്നതു. 
ഖീജകണികകറംക്കും ലിംഗദേദമുണ്ടു. സ്ത്റ്ബീജങ്ങളില് 

ഫ് ?ക്രോമോസാമുകഠം മാത്രമാണുള്ളതു; പുരുഷബിജ 

ത്ത)അ (എക്സും? “ചൈ'യും. ജവയില് “എക്സ്? ഡസ്ര്രീയേയുംം 

“വൈ? പുരുഷനേയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യന്നു. ഇത്തില്നീ 

ന്ന, ജന്മമെടുക്കുന്ന ഒരു ശിശു ആണോ, പ്പെണ്ണ്ണോ ആയിത്തി. 
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പുനരുതാപാദനം മനുഷൃജീവിയില് 

രന്നുധെങ്കില് അത്രീഒന്റ ഉത്തരഖാദിത്വം പിതാവി ന്േഠമതാ 

ണൌന്മ വ്യക്തമാണാല്ലാ. 

ഒരൊററ പ്രാവശ്യം മാത്രം പുരുഷന് അമ്പമകകോടി 

യിലധികംം ബിജകണനണൊികകറഠറം നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇത്രയധി 

കം ബീജങ്ങറം ഒരേസമയം നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതു തീകച്ചും 

ഉ ദ്ദേശബോധ്ത്താടുകൂടിത്തന്നെയാണു'. ഏററവും പ്രധാന 

മായി, അവയ്യും കടന്മദപാകേന്ടെ മാഗ്ലത്തിലെ പ്രതീകൂലപരി 
തസ്ഥിതികളാണു” കഞക്കിലെട്ടക്കേണ്ടതു്. പുരുഷബിജം നി 

ക്ഷേപിക്കു പ്പെടുന്ന ഭഗദ്വാരത്തിഅ വിനാശകാരിയായ ഒരുതരം 

അമ്ൃമുണ്ടു”. പുരുഷബിജത്തിചടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്ഷാരധാതുവി 

ന്റെ ശക്തിയാണാവിടം അതിജിഖിക്കുവാന് സഹായിക്കുന്ന 
ടി തു. നിക്ഷേപനിമിഷത്തില് ബിജങ്ങറം നിശ്ചലങ്ങളാണു”ം 

ഒരു നൊടിയിട വിശ്രമത്തിനുശേഷം പുതിയൊരു ശക്തി ആ 

ജജിച്ചുകൊണ്ടു" അവ തങ്ങളുടെ മഹത്തായ സാഫഹസയാത്ര ആ 
രാഭിക്കുന്നു. 7 

നിക്ഷീഏമായ അമ്പതുകോടി ബീജത്തില് പത്തുലക്ഷ 
ത്തോളം പ്രദപശനദ്വാഭത്തിര വെച്ചുതന്നെ നശിച്ചുപോകു 

ന്അണ്ടു. സ്രീബിജത്തെ തേടിയുള്ള. ത്വരിതഗമനത്തിന്നിട 

യില് ഇനിയും നിരവധി വിഷ മഷ്ട്ടങ്ങര്ം തരണംചെദയ്കക മതി 

യാകൂ. പറങ്കിമാങ്ങയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഗഭാശയത്തിന്െറ 
ഭിത്തിീകറം കയറിയിറങ്ങുകതന്നെ എവറസ്റ്റാരോഫണര്ത്തേ 

ക്കാറം വിഷമമേറിയ ധവേലയാണു”. വളരെ കുറച്ചായിരം ബീ 

ജഞ്ങറാക്കുമാത്രമേ ആ വിഷമസന്ധി തരണംചെയ്തു മുന്നേ 

വാന് കഴിയു കയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവയില് കുറെ ഗഭാശയത്തീ 
ന്െറ ഉപരിഭാഗത്തു ബീജവാഫിനികളടെ സംയോജനസന്ധി 

യിൽ ഛ്എത്തിച്ചേരുന്മ. ഒഴ്ക്കിന്നെതിരായി നീന്തിയെത്തിയ 

ഈ ബിജങ്ങറ്ം പകുതിമാത്മാണവിടെ അവശേഷിക്കുക. 

ബൊക്കീയുള്ള.വ രണ്ടു മാഗ്ലുങ്ങളീിലുടെ തിരിഞ്ഞു സ്ര്രീയുടെ രണ്ടു 

ബിജവാഹിനികളില് പ്രചേശിക്കുന്നു. അവയില് ഒന്നില്മാ 
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ത്രം അണ്ഡമുള്ള തിനാല് തെററായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചവ 
നാമാവ ദശഷമാകും. 

ഭഗദ്വാരത്തിലേയും ബീജവാഫഹിനികളിലേയും എത്പ്പ 

കളെ കാതിയീവിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞ പുരുഷബീജം 8 മണിക്രൂര് 
വരെ ജിവിക്കും. ഇതിന്നകം സ്ര്രിബിജം ആ സ്ഥാനത്തെത്തി 
ച്ലേനാ ബീജാവാപം സംഭധിക്കുന്മ. പുരുഷബീജം അ 

ണ്ഡത്തെ സ്റൂശിച്ചു ബിജാവാപമുന്ദൊകുവാ൯ പചേണ്മിവരുന്ന സ 
മയം പല ജീവികളിലും വൃതൃസ്തമാണു”. മനുഷ്യനില് ഇതി 

ന്ന രദ്ദെമുതല് മൂന്നുവരെ മണിക്രുര് വേണ്ടിവരുന്ന. 

ഒരു പ്രസവത്തില് ഒന്നിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങറം: 

ഒരു പ്രസവത്തില് ഒരു ശിശുമാത്രം ജനിക്കുകയെന്നതാ 
മന്രഷ്ൃജിവഡികളുടെ സാധാരണസ്വഭാവം. പക്ഷേ ചില മ 

നെ 

പ്രഃതൃകസാഫഹചയ്യങ്ങളിഅ ഈ നിയമം ലംഫ്ിക്കപ്പെടാവുണ്ടു. 

പരാരമ്പര്യമായി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന കഥകളും പറഞ്ഞുകേ 
ട്ടിട്ടുണ്ടു'. ചിലപ്പ്പോഠം രണ്ടു ബിജവാഹിനിയിലും സ്വതന്ത്ര 
മായ ഓരോ അണ്ഡ ദേഠം പ്രഃവശിച്ചെന്നവരും. മററു ചില 
പ്പ്യോഠം ഒര ഞുത്തവമാസത്തില്ത്തന്നെ രണ്ടിലധികം അണ്ഡ 

ങ്ങളും പുറത്തു വിടാറുണ്ടു”. ബീജവാഹിനിയിലൂടെ സഞ്ചരി 

കൂ ഉ പരീതചത്തിലെത്തുന്ന അണ്ഡങ്ങറം എത്രയായാലും. പു 
അഷബിജവുമായി സംയാജിക്കുവാനുള്ള, സാഹചര്യം ലഭി 

ച്യാല് അവയെല്ലാം തന്നെ ദ്രണമായി രൂപാന്തരപ്പെടും. വിശാ 

ലമനസ്റ്റതശും അനുകൂല സാഹലയ്യവുമള്ള. ഗഭാശയം അവയ്ക്കു 

ല്ലാം വളരുവാന് ആവശ്യമായ സ്ഥലവും സയകര്യവും അനുവദി 

കൂകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരേ അണ്ഡം പ്പിളന്മ” ഒന്നിലധി 

മീര ഭ്രൂണ ഉ ണ്ടാവുകയെന്നാതും സ്വാഭാവികമാണു”ം 

സയാമീസ് ഇരട്ട: 

അണ്ഡക്കളുടെ വിഭജനം സാധിക്കുന്ന സാഹചത്യമെന്താ 

ണെന്നും, അത്െപ്പുാഠം സംഭധിക്കുന്നുവെന്നമും മന സ്സ്റീലാക്കു 

വ്വാന് പ്രയാസമുണ്ട്. അണ്ഡവിഭജനം അപൂവ്വം നി 
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ളില് ചില പാകവ്റ്യിഴപുകഠാക്കു ചി ധേയമായിത്തിയാറുണ്ടു"”. 

“സയാമീസ് ഇട്ട കള ടെ കഥ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. സണ്ഡവീ 

ഭജനം പൃത്തിയാകന്നതിന്നു മുമ്യ ബിജാവാപമുണ്ടാകുന്നതുമൂലമാ 

ണു കുഞ്ഞുത്ങാം ചേര്പെടാതെ ജനിക്കുന്നതെന്നാ ണബഭിജ്ഞ 

മത്താ. 

ഇരട്ട പ്രസവധിക്കപ്പെടന്ന കുഞ്ഞുങ്ങറം ഒര അണ്ഡം പീ 

ഉ നാതില്നിന്നോം രണ്ടു സ്വതന്ത്ര അണ്ഡങ്ങളിരനിന്നതന്നേ 

യോ ജനിക്കുന്നതെന്ന പേര് തിരിച്ചറിയുവാന് കഴിയും. വെപ്വേറെ 

അണ്ഡങ്ങളില്നിന്മ” ഒരേ പ്രസവത്തിര ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞു 

ങ്ങറംക്കു ഒരേ ഗഭത്തില് വളന്മ ചവെന്നതൊഴികെ മററു വിശേഷ 

തരമായ ബന്ധശ്ങളൊന്നമില്ല. ഇവര് രണ്ടച്ഛുന്മാരുടെ കുഞ്ഞുഞ്ങ 

ളായിരിക്കുവാന് പാലും സാധ്യതയുണ്ടെന്നു തെളാിയിക്കപ്പെട്ടുക 

ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു . 

ഒററ അണ്ഡം പിളന്ന ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നില 
ഇതിമനിന്നു ഭിന്നമാണ്. സ്വഭാവത്തിലും, പെരുമാററത്തി 

ലും രൂപത്തിലും ജവരെ പേര്തിരിച്ചറിയുവാന് പ്രയാസം തേമ 

ന്നിയേഷ്ണുംം. ഇവര് ഒരേ വഗ്ശ(ടം)ത്തിരു പെട്ടചരായിരിക്കു 
മെന്നതും മറെറാരു വിദശുഷതയംണ്ട്. 

ഒരു അണ്ഡം ഒരിക്കലും മൂന്നായി പിളരുകയില്ല. പക്ഷെ 

ഒരിക്ക പിളനന അണ്ഡത്തിലെ: അദ്ധഭാഗങ്ങറം വിണങ്ടം വിഭ 

ലിക്കപ്പെട്ടകൂടെന്നില്ല. ആ നിലയിലും, സ്വതന്രരഅണ്ഡശത്ഭ 
ല്നിന്നും ഒരു പ്രസവത്തില് മൂന്നാം, നാചചോ, അഞ്ചുതന്നെ 
യോ കുഞ്ഞുങ്ങറം ഭൂജാതരാവുകയെന്നതു” അസാധാരണപരിത 
സ്ഥിതികളിലാണെങ്കിലും സംഭവിക്കാവുന്നതാണു.. 

ഠം ഭ്രൂണം ഗദാശയത്തിലേയ്്ു & 

ഖബിജാവാപമുണ്ടായ നിമിഷംമുതല് ഗദപാത്രത്തിലെ ൭ 
ക്തതാന്തവാവരണത്തില് വളന്നുഖരുന്ന ജിപപിണ്ഡെം ശിശുവാ 
യി പുറത്തുവരുന്ന തുവരെയുള്ള അത്ഭുതകരമായ പരിണാമദശ 
യിചേഷ്ക്ുകൂടി ഒണ്നെത്തിനോക്കാം. 

ബിജസങ്കലനം മുതല് ജനനംവ രെയുള്ള ശിശു വിന്െറ 
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വളച്ച എത്ര ശീഘ്യഗതിീയിലാണു? സം ഭവീച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
തു"! ജീവിതാരംഭത്തിലെ സംഭവബഫ്ഹുലമായൊരു കാലഘട്ടമാ 
ണിതു”. ആദ്യത്തെ ഒരു മാസത്തെ വളച്വുകൊണ്ടെമാത്രം ജീവ 
പിണ്ഡത്തിനെറ തൂക്കും ഏകദേശം പതിനായിരം ഇരട്ടി പദ്ധി 
ച്വിട്ടന്ടൊകും. മൂന്മമാസം കഴിയു ദമ്പോഴ്േയ്ക്കും ദൃവമയ മായിരുന്ന 
ജീവിപിണ്ഡത്തിന്നു മനുഷ്യരൂപം ലഭിച്ചുതുടങ്ങുകയായീ. 

ഭാവനയില്പോലും ദശിക്കുവാന് കഴിയാത്തത്ര അത്ഭുത 
കരമാഡ മാററങ്ങളാണു” ഓരോ നിമിഷവും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടി 
രിക്കുന്നതു”. മിക്കവാറും 20 ദിവസം കൊണ്ടു ഈ പരിണാ 
മം (ജീവപിണ്ഡം ശിശുവായി രൂപം പ്രാപിക്കല്) പൂൃത്തിയാ 
കറം ഫൃതോളടുകൂടി ഒരു ജീവിതകഥയും ആരംഭിക്കുന്നു. 

പൃരുഷബിജം അണ്ഡവുമായി സംയാജിക്കുമ്പോഴാണ 
ല്ലോ ബീജാവാപമുണ്ടാകുന്നതു”. ഇതോടുകൂടി പൂത്തിയാകുന്ന 
പ്രഥമസെല് (ജീവപിണ്ഡത്തിന്െറ പ്രാഥമിക രൂപം) ചുററും 

കടയഖപ്വടുന്നഃതോടെ കണികകളടെ വിഭജനം ആരംഭിക്കുന്നു. 
ജീവപിണ്ഡം പ്രഥമദശയില് ഒരു സൂ പിമുനയേക്കാഠം വലുതല്ല. 
ഈ സൂക്ഷ്യകണിക ഒരു വ്ൃക്തിത്വത്തിന്െറ മുഴുവന് പ്രതീകമാ 
ണെന്ന വസ്തുത വ'സ്തൂരിച്ചു പോകരുതു”. പരമ്പരാഗതമായ സ്വ 

ഭാവചിശേഷങ്ങളും, വൃക്തിത്വത്തിന്േറതായ എല്ലാവിധ സ 
ത്തകളം ഇതില് ഒതുങ്ങിനില്ലുന്ന. 

ബിജാവാപമുണ്ടായി ഏഴ ദിചസം കഴിയുമ്പോഴ്േള്്ക്കും ജീ 
വപിണ്ഡം ഒരു സൂലിയുടെ മൊട്ടോളം വളന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഇ 

പ്പ്യോഴതു”, ഇരുണ്ടതും. ക്രമമായ താപം നീലനില്ക്കുന്നതുമായ 

ഒരുതരം ദ്രാവകത്താല് പൃരിതമായ ഗഭാശയകുഫരത്തില് പാറി 

ക്ളാിക്കുകയാണു”. കേശാകാരസിരകളാല് നിബിഡമായ ഗഭാ 
ശയഭിത്തികറാക്കിപ്പയറം വിശേഷാല് കുട്ടി കൂടിയിരിക്കും. ജീവ 

പിണ്ഡത്തിന്െറ ഉപരിഭാഗത്തു നേരിയ വേരുദപാലുള്ള ഒരു 

തരം രസാജംരം വള ന്മവരുന്നണ്ടാകും. സസ്ധ്യവേരുകഠംപോലെ 

ത്തന്നെ, ഈ വിശേഷവസ്തുവും മാതാവില്നിന്മു” ആഹാരവും 

പ്രാണവായുവും സ്വീകരിക്കുവാനുദ്ദേശിച്ചു നിമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടു്ള. , 
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ണു”. ആഹാരം ലഭിച്ചൂതുടങ്ങുന്നതോടെ ജിവപപിണ്ഡെം കൂട്ട 

കി ചേഗതയില് വളരുവാന് തുടങ്ങുന്മ. വളച്വഷ്കുനുസരിച്ച 

റ തിന്മ മനുഷ്യന്നാവശ്യമായ ആന്തരാവയവങ്ങളും ബാഹ്യാവയ 

വങ്ങളും ലഭിച്ചുതുടങ്ങും. 

ഒരു മനുഷ്യന് പിറക്കുന്നു: 
ച, ഒമ്പതുമാസം തികയുന്നതോടെ മാതാവില്നിന്മ വേര്പെട്ടു 

ജീവിക്കുവാനുള്ള. എല്ലാ കഴിചുകളും ഗഭസ്ഥശിശു സമ്പാദിച്ചു 

കഴിഞ്ഞു. ഒരു മനുഷ്യശിശുവിന്നു” ഇത്രയും കഴിപു കരഗതമാ 

ക്കാന് 9617 ദീചസത്തെ ഗഭചാസമാണാചശ്യമെന്നു സൂചിപ്പി 
വല്ലോ. 

പ്രായപൂത്തീയെത്തിയ ഒരു ട്രണത്തിന്മ സുമാര് ആര്ോ., 
൭൫ 9ഴാ റാത്തമ് തൂക്കം കാണും. ശരാശരി ഉയരം പത്തൊമ്പ 

 തംഗുലമെന്നാണു” കണക്കു. പ്രസവസമയം ശിശു കൈകറം 
 മാറോടണുച്ചുപിടിച്ചീരിക്കും; കാലുകറം മടക്കി തൃടകറം ഉദര 

ത്തോടു ചേത്തുവെച്ചിരിക്കുന്നു. എത്രയും ചുരുങ്ങീയ സ്ഥലമുപ 

യോഗിച്ചു കാര്യം നേടുകയാണിതിന്െറ ഉദ്ദേശം. ഗഭവാസ 
കാലത്തു ഭൂണം അധികസമയവും നിശ്ചല മായിരിക്കുവാനാണു" 

ശ്രമിക്കുക. എന്നാല് ചില സന്ദഭങ്ങളില്, മിക്കവാറും നിദ്ര 
 പചേളയില് കൈകാലുകറം ചലിക്കുമ്പോഴനണ്ടാകുന്ന ഇളക്കമാണു൦ 
1 വിട അനുഭവപ്പെടുന്നതു”. 

ഒരു മനുഷൃശിശുവിന്െറ ബൃഫത്തെങ്കിലും അദ തകരമാ 

യ പ്രാഥമികഘട്ടം വരെയുള്ള ചരിമ്രമാണിത്രയും. ജീവിതത്തി 
ജം അടിത്തറ പാപുകയെന്ന മഹത്തായ പരീക്ഷണഘട്ടമാണ 

 വസാനിച്ചതു”. സംഭവബഹുലമായ ബാഫൃജീചിതം ആരംഭി 
ഒ വാന് കരുത്താജജിക്കുനന തോടെ ശിശു ഗഭാശയത്തില്നിന്നു 

 പ്റത്തു കടക്കുന്ന. സാങ്കേതികമായിപ്പുറഞ്ഞാല് ഒരു മനുഷ്യ 
(ജീചിയുടെ സ്വതന്ദ്ര ജീവിതം ആരംഭിക്കുനാതിവിടെ നിന്നാണു”. 
) 
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കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യചരിഷത്തിയെപ്പററി 
(8-0 പേഷില്നിന്നു*) 

ചെയ്യാനിനിയും വളരെ 
ശാസ്രൂസ്പാഫിത്ൃപരിഷത്തു” അതിന്െറ അഞ്ചാംവയ' 

സ്ത്ര വ്രവേശിച്ചൂിരിക്കുകയാണു”. ഇതിനകം അതു നേടിയ 
പരോഗതി കേമമാണൈന്മ* അവകാശവ്ലെടുന്നില്ല. എങ്കിലും 
ശാസ്്രസ്സാഹിത്ധ്യം പോഷിപ്പ്ക്കേണ്ടമിന്നെറ ആവശ്യകതയെ 

ക്കുറിച്ചു കേഴളത്തിലെ പ്രസിദ്ധീകരണാശാലക്കാരെയും പത്രങ്ങ 
ളെയും പൊളുജനങ്ങളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ശാസ്രുസ്പാഹി 

തൃപ്രവത്തനത്തില് എപ്പെട്ട എഴുത്തുകാര് തമ്മില് യോജിപ്പും 
പരസ്തൂഠധ്ധാരണായും വളത്തുനാതിന്മം മററും പരിഷത്തിന്നു കുറെ 
യൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു. ശാസ്രൂുസാഫിത്യസൃഷ്ടിയ ല് എ്പെട്ടു് 

എമാണ്ടു നാല്പതോളം പേര് ചന ഈ സംഘടനയില് അംഗ 

ങ്ങളാണ്ട്. ഏതാണ്ടെല്ലാ ശാസ്ത ശാഖകളെക്കുറിച്ചും ഫ്ീഴ്താന് 

കംഴിവുള്ള വര് പരിഷത്തിലുണ്ടു്. ശാസ്രുസാഹിത്യകാരന്മാതെ 
യല്ലാമധെ ശാഡസ്രൃത്തിരഅ താത പരുമുള്ള മററുള്ള വരേയും പരിഷ 

ത്തില് അംഗങ്ങളായി ചേക്കാമെന്ന നിവ്യാഫകസ മിതി തീരുമാ 

നകക്കുകയുണ്ടായി. വിവ ധര്കാളേതുകളു! ലെയും ഫൈസ്റ്റൂളുക. 

ളിലെയും ശാസ്സ്രീയ പ്രവത്തനഞ്ങളെ ഒത്തിങക്കിക്കൊബ്യപേമ 

വാനും ഓരോ സ്ഥലത്തെയും വിഖധസ്ഥാപന ജളിലെ ശാസ്രൂമ 

ധ്യാപകരുടെയും അഗ്കൂപോലെ വിദ്യാതഥികളുടെയും സഹായ 

ത്തോടെ ശാസ പ്രദശനങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ശാസ ചലച്ചി 
ത്ര പ്രദശനങ്ങളം ക്യാമ്പുകളും മററും എപ്പെടുത്താനും പഷ 
ത്തു ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ടു. പൊതുജനട്ടളെ ഫഎന്നപോലെ വള. 

ന്ന തലമുറയേയും ശാസ ബോധമുള്ള വരാക്കാ൯ ഈ പദ്ധയി 

പ്രയോജനട്പെഴം. ശാസ്്രസാഫ യ്യ പ്രചത്തവത്തിര എപ്പെ 
ട്ടു പരിഷത്തംഗങ്ങറം ക്കോരോരുത്തര്ക്കും ഏതേതു വിഷയങ്ങറം 
കൈകാര്യം ചെയ്യാന് കഴിയുമെന്നു കാണാച്ചു് ഒരു ലഹഫയലേഖ_.. 

ചെറിയ തോതില് ഒരു “(ഹു ഈസ് ഫു... തയ്യാറാക്കി പ്രധാ 
നപ്രസിദ്ധീകരണാലയങ്ങറാക്കും മററും അയച്ചുകൊടുക്കുകയു 
ബെ. ഥി. ചെയ്യാനുള്ളുതു ചെയ്തതി നേക്കാഠം ഹ്ര്ത്ര2യാ അധികമാ 

ണാ. നമ്മടെ കാര്യങ്ങഠം ബദ്ധപ്പെട്ടു ചെയ്തുതിക്കചുനാ ഒന്നു 
ല്ലാത്തതുകൊണ്ടു” അതലത്ര കണ്ണിതപ്പെടാനീച്ല. 
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